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1Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO

1. Compreensão textual. 

A leitura é o meio mais importante para chegarmos ao 
conhecimento, portanto, precisamos aprender a ler e não 
apenas “passar os olhos sobre algum texto”. Ler, na verdade, 
é dar sentido à vida e ao mundo, é dominar a riqueza de 
qualquer texto, seja literário, informativo, persuasivo, narrativo, 
possibilidades que se misturam e as tornam infinitas. É preciso, 
para uma boa leitura, exercitar-se na arte de pensar, de captar 
ideias, de investigar as palavras… Para isso, devemos entender, 
primeiro, algumas definições importantes:

Texto
O texto (do latim textum: tecido) é uma unidade básica de 

organização e transmissão de ideias, conceitos e informações de 
modo geral. Em sentido amplo, uma escultura, um quadro, um 
símbolo, um sinal de trânsito, uma foto, um filme, uma novela de 
televisão também são formas textuais.

Interlocutor

É a pessoa a quem o texto se dirige.

Texto-modelo

“Não é preciso muito para sentir ciúme. Bastam três – você, 
uma pessoa amada e uma intrusa. Por isso todo mundo sente. 
Se sua amiga disser que não, está mentindo ou se enganando. 
Quem agüenta ver o namorado conversando todo animado com 
outra menina sem sentir uma pontinha de não-sei-o-quê? (…)

É normal você querer o máximo de atenção do seu namorado, 
das suas amigas, dos seus pais. Eles são a parte mais importante 
da sua vida.”

(Revista Capricho)

Modelo de Perguntas

1) Considerando o texto-modelo, é possível identificar quem 
é o seu interlocutor preferencial?

Um leitor jovem.

2) Quais são as informações (explícitas ou não) que permitem 
a você identificar o interlocutor preferencial do texto?

Do contexto podemos extrair indícios do interlocutor 
preferencial do texto: uma jovem adolescente, que pode ser 
acometida pelo ciúme. Observa-se ainda , que a revista Capricho 
tem como público-alvo preferencial: meninas adolescentes.

A linguagem informal típica dos adolescentes.

09 DICAS PARA MELHORAR A INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

01) Ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do 
assunto;

02) Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a 
leitura;

03) Ler, ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo 
menos duas vezes;

04) Inferir;
05) Voltar ao texto tantas quantas vezes precisar;
06) Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do 

autor;

07) Fragmentar o texto (parágrafos, partes) para melhor 
compreensão;

08) Verificar, com atenção e cuidado, o enunciado de cada 
questão;

09) O autor defende ideias e você deve percebê-las;

Fonte: http://portuguesemfoco.com/09-dicas-para-melhorar-a-
interpretacao-de-textos-em-provas/

Não saber interpretar corretamente um texto pode gerar 
inúmeros problemas, afetando não só o desenvolvimento 
profissional, mas também o desenvolvimento pessoal. O mundo 
moderno cobra de nós inúmeras competências, uma delas é a 
proficiência na língua, e isso não se refere apenas a uma boa 
comunicação verbal, mas também à capacidade de entender 
aquilo que está sendo lido. O analfabetismo funcional está 
relacionado com a dificuldade de decifrar as entrelinhas do 
código, pois a leitura mecânica é bem diferente da leitura 
interpretativa, aquela que fazemos ao estabelecer analogias e 
criar inferências. Para que você não sofra mais com a análise de 
textos, elaboramos algumas dicas para você seguir e tirar suas 
dúvidas.

Uma interpretação de texto competente depende de 
inúmeros fatores, mas nem por isso deixaremos de contemplar 
alguns que se fazem essenciais para esse exercício. Muitas vezes, 
apressados, descuidamo-nos das minúcias presentes em um 
texto, achamos que apenas uma leitura já se faz suficiente, o que 
não é verdade. Interpretar demanda paciência e, por isso, sempre 
releia, pois uma segunda leitura pode apresentar aspectos 
surpreendentes que não foram observados anteriormente. 
Para auxiliar na busca de sentidos do texto, você pode também 
retirar dele os tópicos frasais presentes em cada parágrafo, 
isso certamente auxiliará na apreensão do conteúdo exposto. 
Lembre-se de que os parágrafos não estão organizados, pelo 
menos em um bom texto, de maneira aleatória, se estão no lugar 
que estão, é porque ali se fazem necessários, estabelecendo 
uma relação hierárquica do pensamento defendido, retomando 
ideias supracitadas ou apresentando novos conceitos.

Para finalizar, concentre-se nas ideias que de fato foram 
explicitadas pelo autor: os textos argumentativos não costumam 
conceder espaço para divagações ou hipóteses, supostamente 
contidas nas entrelinhas. Devemos nos ater às ideias do autor, 
isso não quer dizer que você precise ficar preso na superfície 
do texto, mas é fundamental que não criemos, à revelia do 
autor, suposições vagas e inespecíficas. Quem lê com cuidado 
certamente incorre menos no risco de tornar-se um analfabeto 
funcional e ler com atenção é um exercício que deve ser 
praticado à exaustão, assim como uma técnica, que fará de nós 
leitores proficientes e sagazes. Agora que você já conhece nossas 
dicas, desejamos a você uma boa leitura e bons estudos!

Fonte: http://portugues.uol.com.br/redacao/dicas-para-uma-boa-
interpretacao-texto.html

Questões

( Agente Estadual de Trânsito – DETRAN - SP – Vunesp) 

O uso da bicicleta no Brasil

A utilização da bicicleta como meio de locomoção no Brasil 
ainda conta com poucos adeptos, em comparação com países 
como Holanda e Inglaterra, por exemplo, nos quais a bicicleta 
é um dos principais veículos nas ruas. Apesar disso, cada vez 
mais pessoas começam a acreditar que a bicicleta é, numa 
comparação entre todos os meios de transporte, um dos que 
oferecem mais vantagens. 

A bicicleta já pode ser comparada a carros, motocicletas 
e a outros veículos que, por lei, devem andar na via e jamais 
na calçada. Bicicletas, triciclos e outras variações são todos 
considerados veículos, com direito de circulação pelas ruas e 
prioridade sobre os automotores.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



2Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
Alguns dos motivos pelos quais as pessoas aderem à bicicleta 

no dia a dia são: a valorização da sustentabilidade, pois as bikes 
não emitem gases nocivos ao ambiente, não consomem petróleo 
e produzem muito menos sucata de metais, plásticos e borracha; 
a diminuição dos congestionamentos por excesso de veículos 
motorizados, que atingem principalmente as grandes cidades; o 
favorecimento da saúde, pois pedalar é um exercício físico muito 
bom; e a economia no combustível, na manutenção, no seguro e, 
claro, nos impostos.

No Brasil, está sendo implantado o sistema de 
compartilhamento de bicicletas. Em Porto Alegre, por exemplo, 
o BikePOA é um projeto de sustentabilidade da Prefeitura, em 
parceria com o sistema de Bicicletas SAMBA, com quase um 
ano de operação. Depois de Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, 
Sorocaba e outras cidades espalhadas pelo país aderirem a 
esse sistema, mais duas capitais já estão com o projeto pronto 
em 2013: Recife e Goiânia. A ideia do compartilhamento é 
semelhante em todas as cidades. Em Porto Alegre, os usuários 
devem fazer um cadastro pelo site. O valor do passe mensal é 
R$ 10 e o do passe diário, R$ 5, podendo-se utilizar o sistema 
durante todo o dia, das 6h às 22h, nas duas modalidades. Em 
todas as cidades que já aderiram ao projeto, as bicicletas estão 
espalhadas em pontos estratégicos.

A cultura do uso da bicicleta como meio de locomoção 
não está consolidada em nossa sociedade. Muitos ainda não 
sabem que a bicicleta já é considerada um meio de transporte, 
ou desconhecem as leis que abrangem a bike. Na confusão de 
um trânsito caótico numa cidade grande, carros, motocicletas, 
ônibus e, agora, bicicletas, misturam-se, causando, muitas vezes, 
discussões e acidentes que poderiam ser evitados. 

Ainda são comuns os acidentes que atingem ciclistas. A 
verdade é que, quando expostos nas vias públicas, eles estão 
totalmente vulneráveis em cima de suas bicicletas. Por isso 
é tão importante usar capacete e outros itens de segurança. A 
maior parte dos motoristas de carros, ônibus, motocicletas e 
caminhões desconhece as leis que abrangem os direitos dos 
ciclistas. Mas muitos ciclistas também ignoram seus direitos 
e deveres. Alguém que resolve integrar a bike ao seu estilo de 
vida e usá-la como meio de locomoção precisa compreender 
que deverá gastar com alguns apetrechos necessários para 
poder trafegar. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
as bicicletas devem, obrigatoriamente, ser equipadas com 
campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos 
pedais, além de espelho retrovisor do lado esquerdo.

(Bárbara Moreira, http://www.eusoufamecos.net. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o uso da bicicleta como meio de 
locomoção nas metrópoles brasileiras

(A) decresce em comparação com Holanda e Inglaterra 
devido à falta de regulamentação.

(B) vem se intensificando paulatinamente e tem sido 
incentivado em várias cidades.

(C) tornou-se, rapidamente, um hábito cultivado pela 
maioria dos moradores.

(D) é uma alternativa dispendiosa em comparação com os 
demais meios de transporte.

(E) tem sido rejeitado por consistir em uma atividade 
arriscada e pouco salutar.

02. A partir da leitura, é correto concluir que um dos 
objetivos centrais do texto é

(A) informar o leitor sobre alguns direitos e deveres do 
ciclista.

(B) convencer o leitor de que circular em uma bicicleta é 
mais seguro do que dirigir um carro.

(C) mostrar que não há legislação acerca do uso da bicicleta 
no Brasil.

(D) explicar de que maneira o uso da bicicleta como meio de 
locomoção se consolidou no Brasil.

(E) defender que, quando circular na calçada, o ciclista deve 
dar prioridade ao pedestre.

03. (Agente Estadual de Trânsito – DETRAN - SP – 
Vunesp) Considere o cartum de Evandro Alves.

Afogado no Trânsito

(http://iiiconcursodecartumuniversitario.blogspot.com.br)

Considerando a relação entre o título e a imagem, é correto 
concluir que um dos temas diretamente explorados no cartum é

(A) o aumento da circulação de ciclistas nas vias públicas.
(B) a má qualidade da pavimentação em algumas ruas.
(C) a arbitrariedade na definição dos valores das multas.
(D) o número excessivo de automóveis nas ruas.
(E) o uso de novas tecnologias no transporte público.

04. Considere o cartum de Douglas Vieira.

Televisão

(http://iiiconcursodecartumuniversitario.blogspot.com.br. 
Adaptado)

É correto concluir que, de acordo com o cartum, 
(A) os tipos de entretenimento disponibilizados pelo livro ou 

pela TV são equivalentes.
(B) o livro, em comparação com a TV, leva a uma imaginação 

mais ativa.
(C) o indivíduo que prefere ler a assistir televisão é alguém 

que não sabe se distrair.
(D) a leitura de um bom livro é tão instrutiva quanto assistir 

a um programa de televisão.
(E) a televisão e o livro estimulam a imaginação de modo 

idêntico, embora ler seja mais prazeroso.

(Oficial Estadual de Trânsito - DETRAN-SP - Vunesp) Leia 
o texto para responder às questões: 

Propensão à ira de trânsito

Dirigir um carro é estressante, além de inerentemente 
perigoso. Mesmo que o indivíduo seja o motorista mais seguro 
do mundo, existem muitas variáveis de risco no trânsito, como 
clima, acidentes de trânsito e obras nas ruas. 

E com relação a todas as outras pessoas nas ruas? Algumas 
não são apenas maus motoristas, sem condições de dirigir, mas 
também se engajam num comportamento de risco – algumas até 
agem especificamente para irritar o outro motorista ou impedir 
que este chegue onde precisa.

Essa é a evolução de pensamento que alguém poderá 
ter antes de passar para a ira de trânsito de fato, levando um 
motorista a tomar decisões irracionais.
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Dirigir pode ser uma experiência arriscada e emocionante. 

Para muitos de nós, os carros são a extensão de nossa 
personalidade e podem ser o bem mais valioso que possuímos. 
Dirigir pode ser a expressão de liberdade para alguns, mas 
também é uma atividade que tende a aumentar os níveis de 
estresse, mesmo que não tenhamos consciência disso no 
momento.

Dirigir é também uma atividade comunitária. Uma vez que 
entra no trânsito, você se junta a uma comunidade de outros 
motoristas, todos com seus objetivos, medos e habilidades ao 
volante. Os psicólogos Leon James e Diane Nahl dizem que um 
dos fatores da ira de trânsito é a tendência de nos concentrarmos 
em nós mesmos, descartando o aspecto comunitário do ato de 
dirigir.

Como perito do Congresso em Psicologia do Trânsito, o 
Dr. James acredita que a causa principal da ira de trânsito não 
são os congestionamentos ou mais motoristas nas ruas, e sim 
como nossa cultura visualiza a direção agressiva. As crianças 
aprendem que as regras normais em relação ao comportamento 
e à civilidade não se aplicam quando dirigimos um carro. Elas 
podem ver seus pais envolvidos em comportamentos de disputa 
ao volante, mudando de faixa continuamente ou dirigindo em 
alta velocidade, sempre com pressa para chegar ao destino.

Para complicar as coisas, por vários anos psicólogos 
sugeriam que o melhor meio para aliviar a raiva era descarregar 
a frustração. Estudos mostram, no entanto, que a descarga de 
frustrações não ajuda a aliviar a raiva. Em uma situação de ira 
de trânsito, a descarga de frustrações pode transformar um 
incidente em uma violenta briga.

Com isso em mente, não é surpresa que brigas violentas 
aconteçam algumas vezes. A maioria das pessoas está 
predisposta a apresentar um comportamento irracional quando 
dirige. Dr. James vai ainda além e afirma que a maior parte das 
pessoas fica emocionalmente incapacitada quando dirige. O que 
deve ser feito, dizem os psicólogos, é estar ciente de seu estado 
emocional e fazer as escolhas corretas, mesmo quando estiver 
tentado a agir só com a emoção.

(Jonathan Strickland. Disponível em: http://carros.hsw.uol.com.br/
furia-no-transito1 .htm. Acesso em: 01.08.2013. Adaptado)

05. Tomando por base as informações contidas no texto, é 
correto afirmar que

(A) os comportamentos de disputa ao volante acontecem à 
medida que os motoristas se envolvem em decisões conscientes.

(B) segundo psicólogos, as brigas no trânsito são causadas 
pela constante preocupação dos motoristas com o aspecto 
comunitário do ato de dirigir.

(C) para Dr. James, o grande número de carros nas ruas é 
o principal motivo que provoca, nos motoristas, uma direção 
agressiva.

(D) o ato de dirigir um carro envolve uma série de 
experiências e atividades não só individuais como também 
sociais.

(E) dirigir mal pode estar associado à falta de controle das 
emoções positivas por parte dos motoristas. 

06. A ira de trânsito
(A) aprimora uma atitude de reconhecimento de regras.
(B) implica tomada de decisões sem racionalidade.
(C) conduz a um comportamento coerente.
(D) resulta do comportamento essencialmente comunitário 

dos motoristas.
(E) decorre de imperícia na condução de um veículo.

07. De acordo com o perito Dr. James,
(A) os congestionamentos representam o principal fator 

para a ira no trânsito.
(B) a cultura dos motoristas é fator determinante para o 

aumento de suas frustrações.
(C) o motorista, ao dirigir, deve ser individualista em suas 

ações, a fim de expressar sua liberdade e garantir que outros 
motoristas não o irritem.

(D) a principal causa da direção agressiva é o 
desconhecimento das regras de trânsito.

(E) o comportamento dos pais ao dirigirem com ira contradiz 
o aprendizado das crianças em relação às regras de civilidade.

Respostas

1. (B) / 2. (A) / 3. (D) / 4. (B) / 5. (D) / 6. (B) / 7. (E)

2. Ortografia. 

A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a 
forma escrita das palavras. Essa escrita está relacionada tanto 
a critérios etimológicos (ligados à origem das palavras) quanto 
fonológicos (ligados aos fonemas representados). É importante 
compreender que a ortografia é fruto de uma convenção. A 
forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos 
que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é 
oficial. A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, escrever e 
consultar o dicionário sempre que houver dúvida.

O Alfabeto

O alfabeto da língua portuguesa é formado por 26 letras. Cada 
letra apresenta uma forma minúscula e outra maiúscula. Veja:

a A (á)  b B (bê)

c C (cê)  d D (dê)

e E (é)  f F (efe)

g G (gê ou guê)  h H (agá)

i I (i)   j J (jota)

k K (cá)  l L (ele)

m M (eme)  n N (ene)

o O (ó)  p P (pê)

q Q (quê)  r R (erre)

s S (esse)  t T (tê)

u U (u)  v V (vê)

w W (dáblio)  x X (xis)

y Y (ípsilon)  z Z (zê)

Observação: emprega-se também o ç, que representa o 
fonema /s/ diante das letras: a, o, e u em determinadas palavras.

Emprego das letras K, W e Y

Utilizam-se nos seguintes casos:
a) Em antropônimos originários de outras línguas e seus 

derivados.
Exemplos: Kant, kantismo; Darwin, darwinismo; Taylor, 

taylorista.

b) Em topônimos originários de outras línguas e seus 
derivados.

Exemplos: Kuwait, kuwaitiano.

c) Em siglas, símbolos, e mesmo em palavras adotadas como 
unidades de medida de curso internacional.

Exemplos: K (Potássio), W (West), kg (quilograma), km 
(quilômetro), Watt.
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Emprego de X e Ch

Emprega-se o  X:

1) Após um ditongo.
Exemplos: caixa, frouxo, peixe
Exceção: recauchutar e seus derivados

2) Após a sílaba inicial “en”.
Exemplos: enxame, enxada, enxaqueca
Exceção: palavras iniciadas por “ch” que recebem o prefixo 

“en-”
Exemplos: encharcar (de charco), enchiqueirar (de chiqueiro), 

encher e seus derivados (enchente, enchimento, preencher...)

3) Após a sílaba inicial “me-”.
Exemplos: mexer, mexerica, mexicano, mexilhão
Exceção: mecha

4) Em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras 
inglesas aportuguesadas.

Exemplos: abacaxi, xavante, orixá, xará, xerife, xampu

5) Nas seguintes palavras:
bexiga, bruxa, coaxar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, 

rixa, oxalá, praxe, roxo, vexame, xadrez, xarope, xaxim, xícara, xale, 
xingar, etc.

Emprega-se o dígrafo Ch:

1) Nos seguintes vocábulos:
bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, 

chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, 
mochila, pechincha, salsicha, tchau, etc.

  Para representar o fonema /j/ na forma escrita, a grafia 
considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem 
da palavra. Veja os exemplos:

gesso: Origina-se do grego gypsos
jipe: Origina-se do inglês jeep.

Emprega-se o G:

1) Nos substantivos terminados em -agem, -igem, -ugem
Exemplos:  barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem
Exceção: pajem

2) Nas palavras terminadas em -ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio
Exemplos: estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio

3) Nas palavras derivadas de outras que se grafam com g
Exemplos: engessar (de gesso), massagista (de massagem), 

vertiginoso (de vertigem)

4) Nos seguintes vocábulos:
algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, 

hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem.

Emprega-se o J:

1)  Nas formas dos verbos terminados em -jar ou -jear
Exemplos:
arranjar: arranjo, arranje, arranjem 
despejar: despejo, despeje, despejem 
gorjear: gorjeie, gorjeiam, gorjeando
enferrujar: enferruje, enferrujem 
viajar: viajo, viaje, viajem

2) Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica
Exemplos: biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, Moji

3) Nas palavras derivadas de outras que já apresentam j
Exemplos:
laranja- laranjeira loja- lojista lisonja - 

lisonjeador nojo- nojeira

cereja- cerejeira varejo- varejista rijo- enrijecer 
jeito- ajeitar

4) Nos seguintes vocábulos:
berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, 

traje, pegajento

Emprego das Letras S e Z

Emprega-se o S:

1) Nas palavras derivadas de outras que já apresentam s no 
radical

Exemplos:
análise- analisar catálise- catalisador
casa- casinha, casebre liso- alisar

2) Nos sufixos -ês e -esa, ao indicarem nacionalidade, título 
ou origem

Exemplos:
burguês- burguesa inglês- inglesa
chinês- chinesa milanês- milanesa

3) Nos sufixos formadores de adjetivos -ense, -oso e -osa
Exemplos:
catarinense gostoso- gostosa amoroso- amorosa
palmeirense gasoso- gasosa teimoso- teimosa

4) Nos sufixos gregos -ese, -isa, -osa
Exemplos:
catequese, diocese, poetisa, profetisa, sacerdotisa, glicose, 

metamorfose, virose    

5) Após ditongos
Exemplos:
coisa, pouso, lousa, náusea

6) Nas formas dos verbos pôr e querer, bem como em seus 
derivados

Exemplos:
pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos
quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos
repus, repusera, repusesse, repuséssemos

7) Nos seguintes nomes próprios personativos:
Baltasar, Heloísa, Inês, Isabel, Luís, Luísa, Resende, Sousa, 

Teresa, Teresinha, Tomás

8) Nos seguintes vocábulos:
abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, 

decisão,despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, 
paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, 
raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, vigésimo, visita, etc.

Emprega-se o Z:
1) Nas palavras derivadas de outras que já apresentam z no 

radical
Exemplos:
deslize- deslizar razão- razoável vazio- esvaziar
raiz- enraizar cruz-cruzeiro 

2) Nos sufixos -ez, -eza, ao formarem substantivos abstratos a 
partir de adjetivos

Exemplos:
inválido- invalidez limpo-limpeza macio- maciez 

rígido- rigidez
frio- frieza nobre- nobreza pobre-pobreza surdo- 

surdez

3) Nos sufixos -izar, ao formar verbos e -ização, ao formar 
substantivos

Exemplos:
civilizar- civilização hospitalizar- hospitalização
colonizar- colonização realizar- realização
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4) Nos derivados em -zal, -zeiro, -zinho, -zinha, -zito, -zita
Exemplos:
cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avezita

5) Nos seguintes vocábulos:
azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequizar, chafariz, 

cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez, verniz, etc.

6) Nos vocábulos homófonos, estabelecendo distinção no 
contraste entre o S e o Z

Exemplos:
cozer (cozinhar) e coser (costurar)
prezar( ter em consideração) e presar (prender)
traz (forma do verbo trazer) e trás (parte posterior)

Observação: em muitas palavras, a letra X soa como Z. Veja os 
exemplos:

exame exato exausto exemplo existir exótico 
inexorável

Emprego de S, Ç, X e dos Dígrafos Sc, Sç, Ss, Xc, Xs

Existem diversas formas para a representação do fonema /S/. 
Observe:

Emprega-se o S:

Nos substantivos derivados de verbos terminados em 
“andir”,”ender”,   “verter” e “pelir”

Exemplos:
expandir- expansão pretender- pretensão verter- 

versão expelir- expulsão
estender- extensão s u s p e n d e r -  s u s p e n s ã o  

converter - conversão repelir- repulsão

Emprega-se Ç:

Nos substantivos derivados dos verbos “ter” e “torcer”
Exemplos:
ater- atenção torcer- torção
deter- detenção distorcer-distorção
manter- manutenção contorcer- contorção

Emprega-se o X:

Em alguns casos, a letra X soa como Ss
Exemplos:
auxílio, expectativa, experto, extroversão, sexta, sintaxe, texto, 

trouxe

Emprega-se Sc:

Nos termos eruditos
Exemplos:
acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente, 

fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, miscível, 
plebiscito, rescisão, seiscentos, transcender, etc.

Emprega-se Sç:

Na conjugação de alguns verbos
Exemplos:
nascer- nasço, nasça
crescer- cresço, cresça
descer- desço, desça

Emprega-se  Ss:

Nos substantivos derivados de verbos terminados em “gredir”, 
“mitir”, “ceder” e “cutir”

Exemplos:
agredir- agressão demitir- demissão    ceder- cessão 

discutir- discussão
progredir- progressão t r a n s m i t i r -  t r a n s m i s s ã o  

exceder- excesso repercutir- repercussão

Emprega-se o Xc e o Xs:

Em dígrafos que soam como Ss
Exemplos:
exceção, excêntrico, excedente, excepcional, exsudar

Observações sobre o uso da letra X

1) O X pode representar os seguintes fonemas:
/ch/ - xarope, vexame

/cs/ - axila, nexo

/z/ - exame, exílio

/ss/ - máximo, próximo

/s/ - texto, extenso

2) Não soa nos grupos internos -xce- e -xci-
Exemplos: excelente, excitar

Emprego das letras E e I

Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas /e/ e /i / 
pode não ser nítida. Observe:

Emprega-se o E:

1) Em sílabas finais dos verbos terminados em -oar, -uar
Exemplos:
magoar - magoe, magoes
continuar- continue, continues

2) Em palavras formadas com o prefixo ante- (antes, anterior)
Exemplos: antebraço, antecipar

3) Nos seguintes vocábulos:
cadeado, confete, disenteria, empecilho, irrequieto, mexerico, 

orquídea, etc.

Emprega-se o I :

1) Em sílabas finais dos verbos terminados em -air, -oer, -uir
Exemplos:
cair- cai
doer- dói
influir- influi

2) Em palavras formadas com o prefixo anti- (contra)
Exemplos:
Anticristo, antitetânico

3) Nos seguintes vocábulos:
aborígine, artimanha, chefiar, digladiar, penicilina, privilégio, 

etc.

Emprego das letras O e U
Emprega-se o O/U:
A oposição o/u é responsável pela diferença de significado de 

algumas palavras. Veja os exemplos:
comprimento (extensão) e cumprimento (saudação, 

realização)
soar (emitir som) e suar (transpirar)

Grafam-se com a letra O: bolacha, bússola, costume,  
moleque.

Grafam-se com a letra U: camundongo, jabuti, Manuel, tábua

Emprego da letra H
Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético. 

Conservou-se apenas como símbolo, por força da etimologia e 
da tradição escrita. A palavra  hoje, por exemplo, grafa-se desta 
forma devido a sua origem na forma latina hodie.
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Emprega-se o H:

1) Inicial, quando etimológico
Exemplos: hábito, hesitar, homologar, Horácio

2) Medial, como integrante dos dígrafos ch, lh, nh
Exemplos: flecha, telha, companhia

3) Final e inicial, em certas interjeições
Exemplos: ah!, ih!, eh!, oh!, hem?, hum!, etc.

4) Em compostos unidos por hífen, no início do segundo 
elemento, se etimológico

Exemplos: anti-higiênico, pré-histórico, super-homem, etc.

Observações:

1) No substantivo Bahia, o “h” sobrevive por tradição. Note que 
nos substantivos derivados como baiano, baianada ou baianinha 
ele não é utilizado.

2) Os vocábulos erva, Espanha e inverno não possuem a 
letra “h” na sua composição. No entanto, seus derivados eruditos 
sempre são grafados com h. Veja:

herbívoro, hispânico, hibernal.

Emprego das Iniciais Maiúsculas e Minúsculas

1) Utiliza-se inicial maiúscula:
a) No começo de um período, verso ou citação direta.
Exemplos:
Disse o Padre Antonio Vieira: “Estar com Cristo em qualquer 

lugar, ainda que seja no inferno, é estar no Paraíso.”

“Auriverde pendão de minha terra,
Que a brisa do Brasil beija e balança,
Estandarte que à luz do sol encerra
As promessas divinas da Esperança…”
(Castro Alves)

Observações:
- No início dos versos que não abrem período, é facultativo o 

uso da letra maiúscula.

Por Exemplo:
“Aqui, sim, no meu cantinho,
vendo rir-me o candeeiro,
gozo o bem de estar sozinho
e esquecer o mundo inteiro.”

- Depois de dois pontos, não se tratando de citação direta, usa-
se letra minúscula.

Por Exemplo:
“Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 

incenso, mirra.” (Manuel Bandeira)

b) Nos antropônimos, reais ou fictícios.
Exemplos:
Pedro Silva, Cinderela, D. Quixote.

c) Nos topônimos, reais ou fictícios.
Exemplos: 
Rio de Janeiro, Rússia, Macondo.

d) Nos nomes mitológicos.
Exemplos: 
Dionísio, Netuno.

e) Nos nomes de festas e festividades.
Exemplos:
Natal, Páscoa, Ramadã.

f) Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais.
Exemplos: 
ONU, Sr., V. Ex.ª.

g) Nos nomes que designam altos conceitos religiosos, 
políticos ou nacionalistas.

Exemplos:
Igreja (Católica, Apostólica, Romana), Estado, Nação, Pátria, 

União, etc.

Observação: esses nomes escrevem-se com inicial minúscula 
quando são empregados em sentido geral ou indeterminado.

Exemplo: 
Todos amam sua pátria.

Emprego FACULTATIVO de letra maiúscula:

a) Nos nomes de logradouros públicos, templos e edifícios.
Exemplos:
Rua da Liberdade ou rua da Liberdade 
Igreja do Rosário ou igreja do Rosário 
Edifício Azevedo ou edifício Azevedo

2) Utiliza-se inicial minúscula:
a) Em todos os vocábulos da língua, nos usos correntes.
Exemplos: 
carro, flor, boneca, menino, porta, etc.

b) Nos nomes de meses, estações do ano e dias da semana.
Exemplos:
janeiro, julho, dezembro, etc.
segunda, sexta, domingo, etc. 
primavera, verão, outono, inverno

c) Nos pontos cardeais.
Exemplos:
Percorri o país de norte a sul e de leste a oeste. 
Estes são os pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudeste, 

sudoeste.

Observação: quando empregados em sua forma absoluta, os 
pontos cardeais são grafados com letra maiúscula.

Exemplos:
Nordeste (região do Brasil)
Ocidente (europeu)
Oriente (asiático)

Lembre-se:
Depois de dois-pontos, não se tratando de citação direta, usa-

se letra minúscula.

Exemplo:
“Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 

incenso, mirra.” (Manuel Bandeira)

Emprego FACULTATIVO de letra minúscula:

a) Nos vocábulos que compõem uma citação bibliográfica.
Exemplos:
Crime e Castigo ou Crime e castigo 
Grande Sertão: Veredas ou Grande sertão: veredas
Em Busca do Tempo Perdido ou Em busca do tempo perdido
b) Nas formas de tratamento e reverência, bem como em 

nomes sagrados e que designam crenças religiosas.
Exemplos:
Governador Mário Covas ou governador Mário Covas 
Papa João Paulo II ou papa João Paulo II 
Excelentíssimo Senhor Reitor ou excelentíssimo senhor reitor
Santa Maria ou santa Maria.
c) Nos nomes que designam domínios de saber, cursos e 

disciplinas.
Exemplos:
Português ou português
Línguas e Literaturas Modernas ou línguas e literaturas 

modernas
História do Brasil ou história do Brasil
Arquitetura ou arquitetura

Fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/
fono24.php
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Questões

01. (Escrevente TJ SP – Vunesp) Assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho a 
seguir, de acordo com a norma-padrão.

Além disso, ___certamente ____entre nós ____do fenômeno da 
corrupção e das fraudes.

(A) a … concenso … acerca
(B) há … consenso … acerca
(C) a … concenso … a cerca
(D) a … consenso … há cerca
(E) há … consenço … a cerca

02. (Escrevente TJ SP – Vunesp). Assinale a alternativa 
cujas palavras se apresentam flexionadas de acordo com a 
norma-padrão.

(A) Os tabeliãos devem preparar o documento.
(B) Esses cidadões tinham autorização para portar fuzis.
(C) Para autenticar as certidãos, procure o cartório local.
(D) Ao descer e subir escadas, segure-se nos corrimãos.
(E) Cuidado com os degrais, que são perigosos!

03. (Agente de Vigilância e Recepção – VUNESP). 
Suponha-se que o cartaz a seguir seja utilizado para informar os 
usuários sobre o festival Sounderground.

Prezado Usuário
________ de oferecer lazer e cultura aos passageiros do metrô, 

________ desta segunda-feira (25/02), ________ 17h30, começa o 
Sounderground, festival internacional que prestigia os músicos 
que tocam em estações do metrô.

Confira o dia e a estação em que os artistas se apresentarão 
e divirta-se!

Para que o texto atenda à norma-padrão, devem-se preencher 
as lacunas, correta e respectivamente, com as expressões

A) A fim ...a partir ... as
B) A fim ...à partir ... às
C) A fim ...a partir ... às
D) Afim ...a partir ... às
E) Afim ...à partir ... as

04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de 
ortografia:

A) Ela interrompeu a reunião derrepente.
B) O governador poderá ter seu mandato caçado.
C) Os espectadores aplaudiram o ministro.
D) Saiu com descrição da sala.

05.Em qual das alternativas a frase está corretamente 
escrita?

A) O mindingo não depositou na cardeneta de poupansa.
B) O mendigo não depositou na caderneta de poupança.
C) O mindigo não depozitou na cardeneta de poupanssa.
D) O mendingo não depozitou na carderneta de poupansa.

06. Qual das alternativas abaixo apresenta pelo menos 
uma palavra que deveria ser grafada com S no lugar do X?

A) Exumar – Exultar.
B) Exteriorizar – Êxtase.
C) Expectador – Excursão.
D) Expontâneo – Extrepitar.

07. Está separada corretamente:
A) Sus-sur-rar.
B) Ra-dio-gra-far.
C) Tin-ho-rão.
D) So-bre-ssa-len-te.
E) Li-gni-ta.

08. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso de “a” e 
“há”:

A) Daqui a dois meses iremos à Europa.
B) Isto foi há muito tempo.
C) Há meses que não a vejo.

D) A dois meses fomos na casa de sua mãe.
E) Há tempos atrás éramos muito felizes.

09. Marque a alternativa em que a palavra NÃO está 
corretamente empregada de acordo com sua ortografia.

A) Serei eu um ____________ colega? (mal)
B) Sei ____________ você guardou meus presentes. (onde)
C) Os alunos estão de ____________ com o diretor. (mal)
D) ____________ vocês estão indo com tanta pressa? (aonde)
E) Jonas ____________ sempre seus livros sempre encapados. 

(traz)

10. Assinale a alternativa cuja frase esteja incorreta:
A) Porque essa cara?
B) Não vou porque não quero.
C) Mas por quê?
D) Você saiu por quê?

Respostas

1-B  /  2-D /  3-C / 4-C / 5-B /  6-D  /  7-A /  8-D /  9-A /  
10-A

Comentários
1-) Além disso, há (existe) certamente consenso entre nós 

acerca (de + o) (sobre o ) do fenômeno da corrupção e das 
fraudes.

2-) 
(A) Os tabeliãos devem preparar o documento.   = tabeliães
(B) Esses cidadões tinham autorização para portar fuzis.  = 

cidadãos
(C) Para autenticar as certidãos, procure o cartório local.  = 

certidões
(E) Cuidado com os degrais, que são perigosos  = degraus

3-) Prezado Usuário: A fim de oferecer lazer e cultura aos 
passageiros do metrô, a  partir  desta segunda-feira (25/02), 
às 17h30, começa o Sounderground, festival internacional que 
prestigia os músicos que tocam em estações do metrô.

Confira o dia e a estação em que os artistas se apresentarão 
e divirta-se!

Afim = afinidade; a partir: sempre separado; antes de horas: 
há crase

4-) 
A) Ela interrompeu a reunião derrepente.   =de repente
B) O governador poderá ter seu mandato caçado.   = cassado
D) Saiu com descrição da sala.  = discrição

5-)  
A) O mindingo não depositou na cardeneta de poupansa.  

= mendigo/caderneta/poupança
C) O mindigo não depozitou na cardeneta de poupanssa. 

= mendigo/caderneta/poupança
D) O mendingo não depozitou na carderneta de poupansa. 

=mendigo/depositou/caderneta/poupança

6-)  Espontâneo – Estrepitar

7-) 
B) Ra-dio-gra-far  =  Ra  - di  -  o  -  gra  -  far
C) Tin-ho-rão.  =  ti  -  nho  -  rão
D) So-bre-ssa-len-te.  =  so  -  bres  -  sa  -  len  -  te
E) Li-gni-ta.  =  lig  -  ni  -  ta

8-)  Há dois meses fomos na casa de sua mãe.  (= há no 
sentido de tempo passado)

9-)  Serei eu um mau colega? (mal)       - mau=adjetivo

10-) Por que essa cara?  = é uma pergunta e o pronome está 
longe do ponto de interrogação.
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3. Semântica. 

A semântica é o estudo do significado. Incide sobre a relação 
entre significantes, tais como palavras, frases, sinais e símbolos, 
e o que eles representam, a sua denotação. A semântica 
linguística estuda o significado usado por seres humanos para 
se expressar através da linguagem. Outras formas de semântica 
incluem a semântica nas linguagens de programação, lógica 
formal, e semiótica.

Em sentido largo, pode-se entender semântica como um 
ramo dos estudos linguísticos que se ocupa dos significados 
produzidos pelas diversas formas de uma língua. Dentro dessa 
definição ampla, pertence ao domínio da semântica tanto a 
preocupação com determinar o significado dos elementos 
constituintes das palavras (prefixo, radical, sufixo) como o das 
palavras no seu todo e ainda o de frases inteiras.

Linguagem

É a capacidade que possuímos de expressar nossos 
pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A Linguagem está 
relacionada a fenômenos comunicativos; onde há comunicação, 
há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens 
para estabelecermos atos de comunicação, tais como: sinais, 
símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais 
(linguagem escrita e linguagem mímica, por exemplo). Num 
sentido mais genérico, a Linguagem pode ser classificada como 
qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para 
comunicar-se.

Tipos de Linguagem

A linguagem pode ser:

Verbal: a Linguagem Verbal é aquela que faz uso 
das palavras para comunicar algo.

Não Verbal: é aquela que utiliza outros métodos de 
comunicação, que não são as palavras. Dentre elas estão 
a linguagem de sinais, as placas e sinais de trânsito, a 
linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um 
gesto, etc.

Língua

A Língua é um instrumento de comunicação, sendo composta 
por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo 
de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam 
comunicar-se e compreender-se. Por exemplo:

Falantes da língua portuguesa.

A língua possui um caráter social: pertence a todo um 
conjunto de pessoas, as quais podem agir sobre ela. Cada 
membro da comunidade pode optar por esta ou aquela forma 
de expressão.

Por outro lado, não é possível criar uma língua particular e 
exigir que outros falantes a compreendam. Dessa forma, cada 
indivíduo pode usar de maneira particular a língua comunitária, 
originando a fala.

A fala está sempre condicionada pelas regras socialmente 
estabelecidas da língua, mas é suficientemente ampla para 
permitir um exercício criativo da comunicação. Um indivíduo 
pode pronunciar um enunciado da seguinte maneira:

A família de Regina era paupérrima.
Outro, no entanto, pode optar por:
A família de Regina era muito pobre.

As diferenças e semelhanças constatadas devem-se às 
diversas manifestações da fala de cada um. Note, além disso, que 
essas manifestações devem obedecer às regras gerais da língua 
portuguesa, para não correrem o risco de produzir enunciados 
incompreensíveis como:

Família a paupérrima de era Regina.

Língua Falada e Língua Escrita
Não devemos confundir língua com escrita, pois são dois 

meios de comunicação distintos. A escrita representa um estágio 
posterior de uma língua. A língua falada é mais espontânea, 
abrange a comunicação linguística em toda sua totalidade. 
Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes 
por mímicas, incluindo-se fisionomias. A língua escrita não é 
apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema 
mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo 
fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante.

No Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, 
mas existem usos diferentes da língua devido a diversos fatores. 
Dentre eles, destacam-se:

Fatores regionais: é possível notar a diferença do português 
falado por um habitante da região nordeste e outro da região 
sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região, também há 
variações no uso da língua. No estado do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, há diferenças entre a língua utilizada por um cidadão 
que vive na capital e aquela utilizada por um cidadão do interior 
do estado.

Fatores culturais: o grau de escolarização e a formação 
cultural de um indivíduo também são fatores que colaboram 
para os diferentes usos da língua. Uma pessoa escolarizada 
utiliza a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve 
acesso à escola.

Fatores contextuais: nosso modo de falar varia de acordo 
com a situação em que nos encontramos: quando conversamos 
com nossos amigos, não usamos os termos que usaríamos se 
estivéssemos discursando em uma solenidade de formatura.

Fatores profissionais: o exercício de algumas atividades 
requer o domínio de certas formas de língua chamadas línguas 
técnicas. Abundantes em termos específicos, essas formas 
têm uso praticamente restrito ao intercâmbio técnico de 
engenheiros, químicos, profissionais da área de direito e da 
informática, biólogos, médicos, linguistas e outros especialistas.

Fatores naturais: o uso da língua pelos falantes sofre 
influência de fatores naturais, como idade e sexo. Uma criança 
não utiliza a língua da mesma maneira que um adulto, daí falar-
se em linguagem infantil e linguagem adulta.

Fala
É a utilização oral da língua pelo indivíduo. É um ato 

individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode 
escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu 
gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, 
sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive, 
etc. Desse modo, dentro da unidade da língua, há uma grande 
diversificação nos mais variados níveis da fala. Cada indivíduo, 
além de conhecer o que fala, conhece também o que os outros 
falam; é por isso que somos capazes de dialogar com pessoas 
dos mais variados graus de cultura, embora nem sempre a 
linguagem delas seja exatamente como a nossa. 

Níveis da fala
Devido ao caráter individual da fala, é possível observar 

alguns níveis:

Nível coloquial-popular: é a fala que a maioria das pessoas 
utiliza no seu dia a dia, principalmente em situações informais. 
Esse nível da fala é mais espontâneo, ao utilizá-lo, não nos 
preocupamos em saber se falamos de acordo ou não com as 
regras formais estabelecidas pela língua.
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Nível formal-culto: é o nível da fala normalmente utilizado 

pelas pessoas em situações formais. Caracteriza-se por um 
cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às regras 
gramaticais estabelecidas pela língua.

Signo

O signo linguístico é um elemento representativo que 
apresenta dois aspectos: o significado e o significante. Ao 
escutar a palavra cachorro, reconhecemos a sequência de 
sons que formam essa palavra. Esses sons se identificam com 
a lembrança deles que está em nossa memória. Essa lembrança 
constitui uma real imagem sonora, armazenada em nosso 
cérebro que é o significante do signo cachorro. Quando 
escutamos essa palavra, logo pensamos em um animal irracional 
de quatro patas, com pelos, olhos, orelhas, etc. Esse conceito que 
nos vem à mente é o significado do signo cachorro e também 
se encontra armazenado em nossa memória.

Ao empregar os signos que formam a nossa língua, 
devemos obedecer às regras gramaticais convencionadas pela 
própria língua. Desse modo, por exemplo, é possível colocar 
o artigo indefinido um diante do signocachorro, formando 
a sequência um cachorro, o mesmo não seria possível se 
quiséssemos colocar o artigouma diante do signo cachorro. A 
sequência uma cachorro contraria uma regra de concordância 
da língua portuguesa, o que faz com que essa sentença seja 
rejeitada. Os signos que constituem a língua obedecem a padrões 
determinados de organização. O conhecimento de uma língua 
engloba tanto a identificação de seus signos, como também o 
uso adequado de suas regras combinatórias.

signo = significado (é o conceito, a ideia transmitida pelo 
signo, a parte abstrata do signo) + significante (é a imagem 
sonora, a forma, a parte concreta do signo, suas letras e seus 
fonemas)

Língua: conjunto de sinais baseado em palavras que 
obedecem às regras gramaticais.

Signo: elemento representativo que possui duas partes 
indissolúveis:  significado e significante.

Fala: uso individual da língua, aberto à criatividade e ao 
desenvolvimento da liberdade de expressão e compreensão.

Fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/seman/seman6.
php

Segundo o Professor Fabiano Sales, Preposição é uma classe 
de palavras com o objetivo de ligar palavras e orações. Nessas 
ligações, as preposições podem, ou não, acrescentar valor 
semântico ao período.

Preposições que são apenas uma exigência do termo 
antecedente, isto é, que não acrescentam qualquer valor 
semântico, são chamadas de relacionais. As preposições 
relacionais introduzem o objeto indireto ou o complemento 
nominal.

Exemplos:
Necessito de chocolate. (de chocolate = objeto indireto)
Ele é essencial para o grupo. (para o grupo = complemento 

nominal)

Preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, 
desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás.

A
A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. 

(condição)
O filho puxou ao pai. (conformidade, semelhança)
Nas férias passadas, viajamos a Roma. (destino)
Candidatos, façam a prova a caneta. (instrumento)

COM
Os moradores perderam tudo o que tinham com as 

enchentes. (causa)
Amanhã sairei com amigos. (companhia)

No próximo domingo, o Flamengo jogará com o Botafogo. 
(oposição)

A idosa bateu no ladrão com a bengala. (instrumento)
A moça estava atrasada; caminhava com pressa. (modo)
Com certeza, iremos ao teatro no feriado. (afirmação)
No sistema capitalista, as pessoas somente sobrevivem com 

recursos. (condição)

DE
Saí de casa. (origem)
Falaram de você. (assunto)
Veio de táxi. (meio)
A menina chorou de raiva. (causa)
Os siris andam de lado. (modo)
Voltemos de noite. (tempo)
Comprei um relógio de ouro. (matéria)
Aquele livro é de Marcelo. (posse)
Ontem, bebemos dois copos de vinho. (conteúdo)
Estou sob a mesa. (lugar)
O bicheiro caminhava de anel no dedo. (companhia)

EM
Hoje à noite, estarei em casa. (lugar)
Formou-se em Direito. (especialidade)
O relógio é feito em ouro. (matéria)
Tenho que apresentar o tema em quinze minutos. (tempo)

PARA
O bombeiro veio para socorrê-lo. (finalidade)
Viajou para a Itália. (destino)
Para João, Flamengo é o melhor time do campeonato. 

(conformidade)
É proibida a venda de bebidas para menores de dezoito 

anos. (restrição)

POR
Comprei o livro por cem reais. (preço)
Distantes, os namorados falavam-se por internet. (meio)
Viajamos por diversas cidades. (lugar)
“Eu sei que vou te amar / por toda a minha vida” (tempo) – 

Vinícius de Moraes

Conectores: são palavras ou expressões que servem para 
conectar (ligar, unir) vários segmentos

Linguísticos, como exemplo: as frases no período, os 
períodos no parágrafo e os parágrafos no texto. 

Incluem-se no grupo de conectores as seguintes subclasses 
gramaticais de palavras:

- conjunções (e; pois...)
- locuções conjuncionais (além disso; no entanto...)
- advérbios (depois; finalmente...)
- locuções adverbiais (em seguida; por último...)
- algumas orações reduzidas – orações sem conjunção e 

com o verbo numa forma nominal – gerúndio, infinitivo ou 
particípio – (concluindo; para terminar; feito isto).

Funções:
Adicionar / Enumerar: e; além disso; não só...mas 

também; depois; finalmente; seguidamente; em primeiro lugar; 
em seguida; por um lado...por outro; adicionalmente; ainda; 
do mesmo modo; pela mesma razão; igualmente; também; de 
novo;...

Sintetizar / Concluir: logo; pois; assim; por isso; por 
conseguinte; portanto; enfim; em conclusão; concluindo; em 
suma;...

Particularizar: especificamente; nomeadamente; por 
exemplo; em particular;...

Explicar / Exemplificar: pois; porque; porquanto; por 
causa de; uma vez que; especificamente; nomeadamente; isto é; 
ou seja; quer dizer; por exemplo; em particular; como se pode 
ver; é o caso de; é o que se passa com;...
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Inferir: assim; consequentemente; daí; então; logo; pois; 

deste modo; portanto; em consequência; por conseguinte; por 
esta razão; por isso;...

Substituir / Reformular: mais corretamente; mais 
precisamente; ou melhor; quer dizer; dito de outro modo; por 
outras palavras;...

Contrariar / Opor / Restringir: porém; contrariamente; 
em vez de; pelo contrário; por oposição; ainda assim; mesmo 
assim; apesar de; contudo; no entanto; por outro lado;...

Fim: para; para que; com o intuito de; a fim de; com o 
objetivo de;...

Dúvida: talvez; é provável; é possível; provavelmente; 
porventura;...

Certeza: é evidente que; certamente; decerto; com toda a 
certeza; naturalmente; evidentemente;...

Hipótese / Condição: se; a menos que; supondo que; 
admitindo que; salvo se; exceto;...

Chamar a atenção: note-se que; atente-se em; repare-se; 
veja-se; constate-se;...

Enfatizar: efetivamente; com efeito; na verdade; como 
vimos;...

Opinar: a meu ver; estou em crer que; em nosso entender; 
parece-me que;...

Reafirmar / Resumir: por outras palavras; ou melhor; ou 
seja; em resumo; em suma;...

Semelhança: do mesmo modo; tal como; assim como; pela 
mesma razão;...

Organizadores do discurso: são as expressões que, mais 
do que conectar ideias, contribuem para a organização dos 
planos textuais.

Organizar no espaço: à direita; atrás; sobre; sob; de um 
lado; no meio; naquele lugar;...

Organizar no tempo: depois; então; após; de seguida; 
seguidamente; dias mais tarde; agora; já; antes; até que; 
quando;...

Organizar o plano textual:

- Abrir uma série: por um lado; de um lado; primeiramente; 
em primeiro lugar; para começar; começando;...

- Acentuar a continuidade: por outro lado; de outro lado; 
seguidamente; em segundo lugar;...

- Encerrar: por último; concluindo; para terminar; 
em conclusão; em último lugar; em síntese; finalizando; 
recapitulando;...

Questões

01. A preposição DE traduz FINALIDADE no verso:
(A) “Andar e pilotar um pássaro de aço”;
(B) “Todos os turistas são de Belo Horizonte”;
(C) “Preparamo-nos para os festejos natalinos”;
(D) “Após o terremoto, várias crianças morreram de 

desnutrição”;

02. Assinale a assertiva em que a preposição COM exprime 
a mesma ideia que possui em “Surge a lua cheia para chorar 
com os poetas”.

(A) O menino machucou-se com a faca.

(B) Ela se afastou com um súbito choro.
(C) Tinha empobrecido com as secas.
(D) Deve-se rir com alguém, não de alguém.
(E) Ele se confundiu com a minha resposta.

03. (UFRN – ADMINISTRADOR – COMPERVE/2015) 
Considere o trecho: 

“O desenvolvimento do cérebro é de natureza biológica e 
cultural. O cérebro se forma, se desenvolve e amadurece com 
base na genética da espécie e pelas experiências de vida de 
cada um.”

Fonte: www.cartanaescola.com.br
Há, entre os dois períodos, uma relação semântica de:
(A) condição, que poderia ser explicitada pelo conector 

desde que.
(B) explicação, que poderia ser explicitada pelo conector 

porque.
(C) oposição, que poderia ser explicitada pelo conector 

entretanto.
(D) concessão, que poderia ser explicitada pelo conector 

ainda que.

04. (BANPARÁ – TÉCNICO BANCÁRIO – PAC/2014 - 
Adaptada)

Cérebro de adolescente

Quando o adolescente sai escondido para uma festa ou 
responde a uma pergunta inocente dos pais com uma explosão 
emocional, a culpa não é só dos hormônios. Descobertas 
científicas recente provam que não apenas o corpo, mas também 
a mente passa por grandes mudanças na adolescência. Do sexo 
sem preservativo à imprudência na direção, os adolescentes 
assume comportamentos irresponsáveis em parte porque as 
estruturas mentais que inibem resposta intempestivas ainda não 
se consolidaram. As alterações mais importantes por que passa 
o cérebro nos últimos anos da adolescência têm lugar no córtex 
pré-frontal, área que é responsável pelo planejamento de longo 
prazo e pelo controle das emoções. “Antes dessas mudanças, o 
adolescente nem sempre está pronto para processar todas as 
informações que precisa considerar quando toma uma decisão”, 
explica o neurologista americano Paul Thompson, do Laboratório 
de Neuromapeamento da Universidade da Califórnia.

Thompson faz parte de uma equipe de cientistas que vem 
mapeando o cérebro de cerca de 1000 adolescentes com técnicas 
avançadas de tomografia. As descobertas são surpreendentes, 
especialmente se considerarmos que até há alguns anos era 
consenso científico que o cérebro completava seu crescimento 
na infância e não se alterava mais. Hoje se sabe que várias 
estruturas cerebrais seguem evoluindo durante a adolescência, 
embora nem todas cresçam. A idade em que essas mudanças se 
processam varia. O cérebro das meninas desenvolve-se cerca 
de dois anos mais cedo, mas homens e mulheres costumam 
emparelhar lá pelos 20 anos. De forma geral, no início da 
adolescência ainda está em processo uma mudança que começa 
entre 7 e 11 anos. É quando crescem certas regiões cerebrais 
ligadas à linguagem, como a área de Broca, uma pequena 
estrutura dentro do córtex pré-frontal. O processo costuma 
chegar ao fim antes dos 15 anos. No período de desenvolvimento, 
notam-se grandes progressos no uso da escrita – é a idade ideal 
para aprender novas línguas. A mudança maior começa pelos 
18 anos e pode avançar até os 25. Quando o córtex pré-frontal 
amadurece, consolidando o senso de responsabilidade que falta 
a tanto adolescentes. “O córtex funciona como o presidente 
de uma grande empresa, centralizando as decisões. É por isso 
que às vezes o cérebro adolescente parece uma empresa sem 
presidente”, brinca Thompson. 

A ciência ainda não entendeu completamente essas 
alterações. O detalhe misterioso é que nem sempre o 
desenvolvimento cerebral se dá por crescimento, como acontece 
com todos os outros órgãos de nosso corpo. Na verdade, muitas 
sinapses – ligações entre os neurônios – são simplesmente 
cortadas durante a adolescência.  Supõe-se que esse processo 
obedeça a uma certa economia de conexões: aquelas sinapses 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



11Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
que não são usadas simplesmente se perdem. Quem toca um 
instrumento musical desde a infância vai desenvolver certas 
conexões neurais que se perderão em quem nunca chegou 
perto de uma partitura. De qualquer modo, a notícia de que o 
cérebro adolescente ainda não está “pronto” é alentadora. “Isso 
significa que temos mais tempo de aprendizado do que antes 
pensávamos”, diz Thompson.

A noção semântica que a preposição de opera no título desse 
texto é a mesma a que ocorre em:

(A) cadeira de ferro
(B) cintura de ovo
(C) pijama de Carlos
(D) caiu de joelhos
(E) burro de carga

05. (PREFEITURA DE CAMAÇARI/BA– FISIOTERAPEUTA 
– AOCP/2014)

Falência múltipla
Lya Luft
Um jornalista comentou recentemente num programa de 

televisão que pediu a um médico seu amigo um diagnóstico do 
que está ocorrendo no Brasil: infecção, virose? A resposta foi 
perfeita: “Falência múltipla dos órgãos”.

Nada mais acertado. Há quase dez anos realizo aqui na coluna 
minhas passeatas: estas páginas são minha avenida, as palavras 
são cartazes. Falo em relações humanas e seus dramas, porém 
mais frequentemente nas coisas inaceitáveis na nossa vida 
pública. Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima 
educação — milhares de alunos sem escola ou abrigados em 
galpões e salinhas de fundo de igrejas, para chegarem aos 9, 10 
anos sem saber ler nem escrever.

Professores desesperados tentando ensinar sem material 
básico, sem estrutura, salários vergonhosos, estímulo nenhum. 
Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar de 
darem boas escolas a todas as crianças e jovens para que possam 
entrar em excelentes universidades por mérito e esforço, 
oferecem-lhes favorecimentos prejudiciais.

Tenho clamado contra o horror da saúde pública, mulheres 
parindo e velhos morrendo em colchonetes no corredor, 
consultas para doenças graves marcadas para vários meses 
depois, médicos exaustos trabalhando além dos seus limites, 
tentando salvar vidas e confortar os pacientes, sem condições 
mínimas de higiene, sem aparelhamento e com salário 
humilhante.

Em lugar de importarmos não sei quantos mil médicos 
estrangeiros, quem sabe vamos ser sensatos e oferecer condições 
e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar 
de nós?

Tenho reclamado das condições de transporte, como no 
recente artigo “Três senhoras sentadas”: transporte caro para 
o calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam como animais”, 
reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somos 
mortos ao acaso em nossas ruas, e se procuramos não sair de 
casa à noite somos fuzilados por um bando na frente de casa às 
10 da manhã.

E, quando nossa tolerância ou resignação chegou ao limite, 
brota essa onda humana de busca de dignidade para todos. Não 
se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito.

As vozes dizem NÃO: não aos ônibus sujos e estragados, 
impontuais, motoristas sobrecarregados; não às escolas 
fechadas ou em ruínas; não aos professores e médicos 
impotentes, estradas intransitáveis, medo dentro e fora de casa. 
Não a um ensino em que a palavra “excelência” chega a parecer 
abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargos em 
que transformam nossa política, não aos corruptos às vezes 
condenados ocupando altos cargos, não ao absurdo número de 
partidos confusos.

As reclamações da multidão nas ruas são tão variadas 
quanto nossas mazelas: por onde começar? Talvez pelo prático, 
e imediato, sem planos mirabolantes. Algo há de se poder fazer: 
não creio que políticos e governo tenham sido apanhados 
desprevenidos, por mais que estivessem alienados em torres de 
marfim.

Infelizmente todo movimento de massas provoca e abriga 
sem querer grupos violentos e anárquicos: que isso não nos 
prejudique nem invalide nossas reivindicações.

Não sei como isso vai acabar: espero que transformando o 
Brasil num lugar melhor para viver. Quase com atraso, a voz das 
ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, realização 
dos mais básicos conceitos de decência e responsabilidade 
cívica, que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia 
eleitoreira.

Que sobrevenham ordem e paz. Que depois desse chamado 
à consciência de quem lidera e governa não se absolvam os 
mensaleiros, não se deixem pessoas medíocres ou de ética 
duvidosa em altos cargos, acabem as gigantescas negociatas 
meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão 
salvar vidas, educar jovens, abrir horizontes.

Sou totalmente contrária a qualquer violência, mas este 
povo chegou ao extremo de sua tolerância, percebeu que tem 
poder, não quer mais ser enganado e explorado: que não se 
destrua nada, mas se abram horizontes reais de melhoria e 
contentamento.

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lya-luft/

Em “...que isso não nos prejudique nem invalide nossas 
reivindicações”, as expressões destacadas estabelecem relação 
semântica de:

(A) contraste.
(B) negação.
(C) adição.
(D) alternância.
(E) explicação.

06. (PC /  PI – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – UESPI/2014)

A violência não é uma fantasia

A violência nasce conosco. Faz parte da nossa bagagem 
psíquica, do nosso DNA, assim como a capacidade de cuidar, de 
ser solidário e pacífico. Somos esse novelo de dons. O equilíbrio 
ou desequilíbrio depende do ambiente familiar, educação, 
exemplos, tendência pessoal, circunstâncias concretas, algumas 
escolhas individuais. Vivemos numa época violenta. Temos 
medo de sair às ruas, temos medo de sair à noite, temos medo 
de ficar em casa sem grades, alarmes e câmeras, ou bons e 
treinados porteiros. As notícias da imprensa nos dão medo em 
geral. Não são medos fantasiosos: são reais. E, se não tivermos 
nenhum medo, estaremos sendo perigosamente alienados. A 
segurança, como tantas coisas, parece ter fugido ao controle de 
instituições e autoridades. 

Nestes dias começamos a ter medo também dentro dos 
shoppings, onde, aliás, há mais tempo aqui e ali vêm ocorrendo 
furtos, às vezes assaltos, raramente noticiados. O que preocupa 
são movimentos adolescentes que reivindicam acesso aos 
shoppings para seus grupos em geral organizados na internet. 

 (...) 
 (Revista Veja. Editora ABRIL. Edição 2358 - ano 47 - nº 5. 29 

de janeiro de 2014. Por Lya Luft - p. 20)

se não tivermos nenhum medo, estaremos sendo 
perigosamente alienados. 

A relação sintático-semântica que se verifica entre as orações 
principal e subordinada desse excerto é de:

(A) causa
(B) condição
(C) conformidade
(D) consequência
(E) explicação

Respostas
01. Resposta C 
A) A preposição “DE” indica matéria.
B) A preposição “DE” indica origem.
C) Alternativa Correta: Preparamo-nos com a finalidade de 

aproveitar as comemorações natalinas.
D) A preposição “DE” indica causa.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



12Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
02. Resposta D
Na frase citada no enunciado do exercício a preposição “com” 

indica companhia, o mesmo ocorre na alternativa “D”: Deve-se 
rir na companhia de alguém.

03. Resposta B
A segunda oração estabelece uma relação de explicação com 

relação a oração anterior, esclarecendo os motivos de se ter 
afirmado que o cérebro é de natureza biológica e cultural.

04. Alternativa C
A preposição “DE” presente no título do texto estabelece 

uma relação de posse, o mesmo ocorre na alternativa “C”.

05. Resposta C
Os vocábulos “não” e “nem” possuem valor negativo, ao serem 

colocados na mesma sentença, eles assumem semanticamente 
o sentido de adição, assim, não pode acontecer alguma coisa e 
nem outra. 

06. Resposta B
A conjunção “SE” que inicia a sentença tem a função de 

estabelecer a ideia de condição.

4. Morfologia. 

Artigo

Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica 
se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. 
Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o 
número dos substantivos.

Classificação dos Artigos

Artigos Definidos: determinam os substantivos de maneira 
precisa: o, a, os, as. Por exemplo: Eu matei o animal.

Artigos Indefinidos:  determinam os substantivos 
de maneira vaga: um, uma, uns, umas. Por exemplo: Eu 
matei um animal.

Combinação dos Artigos
É muito presente a combinação dos artigos definidos e 

indefinidos com preposições. Este quadro apresenta a forma 
assumida por essas combinações:

Preposições Artigos
- o, os
a ao, aos
de do, dos
em no, nos
por (per) pelo, pelos
a, as um, uns           uma, umas
à, às        -                        -
da, das dum, duns        duma, dumas
na, nas num, nuns        numa, numas
pela, pelas         -                       -

- As formas à e às indicam a fusão da preposição a com o 
artigo definido a. Essa fusão de vogais idênticas é conhecida 
por crase.

Constatemos as circunstâncias em que os artigos se 
manifestam:

- Considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral 
“ambos”:

Ambos os garotos decidiram participar das olimpíadas.

- Nomes próprios indicativos de lugar admitem o uso do 
artigo, outros não:

São Paulo, O Rio de Janeiro, Veneza, A Bahia...

- Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar 
toda uma espécie:

O trabalho dignifica o homem.

- No caso de nomes próprios personativos, denotando a ideia 
de familiaridade ou afetividade, é facultativo o uso do artigo:

O Pedro é o xodó da família.

- No caso de os nomes próprios personativos estarem no 
plural, são determinados pelo uso do artigo:

Os Maias, os Incas, Os Astecas...

- Usa-se o artigo depois do pronome indefinido todo(a) para 
conferir uma ideia de totalidade. Sem o uso dele (o artigo), o 
pronome assume a noção de qualquer.

Toda a classe parabenizou o professor. (a sala toda)
Toda classe possui alunos interessados e desinteressados. 

(qualquer classe)

- Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo:
Adoro o meu vestido longo. Adoro meu vestido longo.

- A utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de 
aproximação numérica:

O máximo que ele deve ter é uns vinte anos.

- O artigo também é usado para substantivar palavras 
oriundas de outras classes gramaticais:

Não sei o porquê de tudo isso.

- Nunca deve ser usado artigo depois do pronome relativo 
cujo (e flexões).

Este é o homem cujo amigo desapareceu.
Este é o autor cuja obra conheço.

- Não se deve usar artigo antes das palavras casa (no sentido 
de lar, moradia) e terra (no sentido de chão firme), a menos que 
venham especificadas.

Eles estavam em casa.
Eles estavam na casa dos amigos.
Os marinheiros permaneceram em terra.
Os marinheiros permanecem na terra dos anões.

- Não se emprega artigo antes dos pronomes de tratamento, 
com exceção de senhor(a), senhorita e dona.

Vossa excelência resolverá os problemas de Sua Senhoria.

- Não se une com preposição o artigo que faz parte do nome 
de revistas, jornais, obras literárias.

Li a notícia em O Estado de S. Paulo.

Morfossintaxe

Para definir o que é artigo é preciso mencionar suas relações 
com o substantivo. Assim, nas orações da língua portuguesa, 
o artigo exerce a função de adjunto adnominal do substantivo 
a que se refere. Tal função independe da função exercida pelo 
substantivo:

A existência é uma poesia.

Uma existência é a poesia.
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Questões

01. Determine o caso em que o artigo tem valor qualificativo:
A) Estes são os candidatos que lhe falei.
B) Procure-o, ele é o médico! Ninguém o supera.
C) Certeza e exatidão, estas qualidades não as tenho.
D) Os problemas que o afligem não me deixam descuidado.
E) Muito é a procura; pouca é a oferta.

02. (ESAN-SP) Em qual dos casos o artigo denota 
familiaridade?

A) O Amazonas é um rio imenso.
B) D. Manuel, o Venturoso, era bastante esperto.
C) O Antônio comunicou-se com o João.
D) O professor João Ribeiro está doente.
E) Os Lusíadas são um poema épico

03.Assinale a alternativa em que o uso do artigo está 
substantivando uma palavra.

A) A liberdade vai marcar a poesia social de Castro Alves.
B) Leitor perspicaz é aquele que consegue ler as entrelinhas.
C) A navalha ia e vinha no couro esticado.
D) Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de Joana.
E) Bárbara dirigia os olhos para a lua encantada.

04.Assinale a alternativa em que há erro:
A) O anúncio foi publicado em O Estado São Paulo.        
B) Está na hora de os trabalhadores saírem.
C) Todas as pessoas receberam a notícia.                          
D) Não conhecia nenhum episódio dos Lusíadas.
E) Avisei a Simone de que não haveria a reunião.

05. Em que alternativa o termo grifado indica aproximação?
A) Ao visitar uma cidade desconhecida, vibrava.
B) Tinha, na época, uns dezoito anos.
C) Ao aproximar de uma garota bonita, seus olhos brilhavam.
D) Não havia um só homem corajoso naquela guerra.
E) Uns diziam que ela sabia tudo, outros que não.

06.Em uma destas frases, o artigo definido está empregado 
erradamente. Em qual?

A) A velha Roma está sendo modernizada.
B) A “Paraíba” é uma bela fragata.
C) Não reconheço agora a Lisboa de meu tempo.
D) O gato escaldado tem medo de água fria.
E) O Havre é um porto de muito movimento.

07. O trecho: “Os acrobatas, até que tentam, mas só têm 
umas bolas murchas”, possui:

A) dois artigos definidos e um indefinido.
B) um artigo definido e um indefinido.
C) somente artigos definidos.
D) somente artigos indefinidos.
E) não tem artigos.

08. Assinale a alternativa em que um(uma) é usado como 
artigo indefinido e não como numeral:

A) Um pássaro na mão vale mais do que dois voando.
B) O homem ali não é um maluco.
C) Ele ficou parado no cinema, segurando o chapéu com uma 

das mãos.
D) Camila preparou uma salada maravilhosa.

09.Assinale a alternativa em que há erro.
A) Li a noticia no Estado de S. Paulo.
B) Li a noticia em O Estado de S. Paulo.
C) Essa notícia, eu a vi em A Gazeta.
D) Vi essa notícia em A Gazeta.
E) Foi em O Estado de S. Paulo que li a notícia.

10. Assinale a palavra cujo gênero está indevidamente 
indicado pelo artigo.

A) a cal 
B) a dinamite 
C) o suéter 

D) o champanhe 
E) a dó

Respostas

1-B / 2-C / 3-D / 4-D / 5-B / 6-D / 7-B / 8-B / 9-A / 10-E

Comentários

1-) Procure-o, ele é o médico! Ninguém o supera!  
Entende-se que ele não qualquer médico, mas O médico!

2-) O Antônio comunicou-se com o João.
Segundo a regra: Emprega-se o artigo definido antes de 

nomes de pessoas quando são usados no trato familiar para 
indicar afetividade.

3-) Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de 
Joana.

Andar é verbo, mas nesse caso, por estar antecedida do 
artigo “o”, pertence à classe gramatical: substantivo.

4-) Não conhecia nenhum episódio de Os Lusíadas.

5-) Tinha, na época, uns dezoito anos.  = aproximadamente

6-) “Gato escaldado tem medo de água fria.”
O uso do artigo definido “reduziria” o ditado a um gato 

específico.

7-) Os acrobatas, até que tentam, mas só têm umas bolas 
murchas.

Artigo definido e indefinido, respectivamente.

8-) A única alternativa que apresenta “um” como artigo 
indefinido é a B; nas demais, numeral.

9-) Não é correto fazer a contração da preposição com o 
artigo, já que este faz parte do nome do jornal. Além de que, 
semanticamente, entende-se que a notícia foi lida quando o 
leitor estava NO Estado de São Paulo. 

10-) “Dó” é substantivo de gênero masculino, portanto, 
requer artigo “o”: um dó.

Conjunção

Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou 
dois termos semelhantes de uma mesma oração. Por exemplo:

A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as 
amiguinhas.

Deste exemplo podem ser retiradas três informações:

1-) segurou a boneca       2-) a menina mostrou       3-) viu as 
amiguinhas

Cada informação está estruturada em torno de um verbo: 
segurou, mostrou, viu. Assim, há nessa frase três orações:

1ª oração: A menina segurou a boneca   2ª oração: e mostrou   
3ª oração: quando viu as amiguinhas.

A segunda oração liga-se à primeira por meio do “e”, e a 
terceira oração liga-se à segunda por meio do “quando”. As 
palavras “e” e “quando” ligam, portanto, orações.

Observe: Gosto de natação e de futebol.
Nessa frase as expressões de natação, de futebol são partes 

ou termos de uma mesma oração. Logo, a palavra “e” está 
ligando termos de uma mesma oração.

Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações 
ou dois termos semelhantes de uma mesma oração.
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Morfossintaxe da Conjunção

As conjunções, a exemplo das preposições, não exercem 
propriamente uma função sintática: são conectivos.

Classificação - Conjunções Coordenativas- Conjunções 
Subordinativas

Conjunções coordenativas
Dividem-se em:

- ADITIVAS: expressam a ideia de adição, soma. 
Ex. Gosto de cantar e de dançar.
Principais conjunções aditivas: e, nem, não só...mas também, 

não só...como também.

- ADVERSATIVAS: Expressam ideias contrárias, de oposição, 
de compensação. 

Ex. Estudei, mas não entendi nada.
Principais conjunções adversativas: mas, porém, contudo, 

todavia, no entanto, entretanto.

- ALTERNATIVAS: Expressam ideia de alternância.
Ou você sai do telefone ou eu vendo o aparelho.
Principais conjunções alternativas: Ou...ou, ora...ora, quer...

quer, já...já.

- CONCLUSIVAS: Servem para dar conclusões às orações. Ex. 
Estudei muito, por isso mereço passar.

Principais conjunções conclusivas: logo, por isso, pois 
(depois do verbo), portanto, por conseguinte, assim.

- EXPLICATIVAS: Explicam, dão um motivo ou razão. Ex. É 
melhor colocar o casaco porque está fazendo muito frio lá fora.

Principais conjunções explicativas: que, porque, pois (antes 
do verbo), porquanto.

Conjunções subordinativas

- CAUSAIS
Principais conjunções causais: porque, visto que, já que, uma 

vez que, como (= porque). 
Ele não fez o trabalho porque não tem livro.

- COMPARATIVAS
Principais conjunções comparativas: que, do que, tão...como, 

mais...do que, menos...do que.
Ela fala mais que um papagaio.

- CONCESSIVAS
Principais conjunções concessivas: embora, ainda que, 

mesmo que, apesar de, se bem que.
Indicam uma concessão, admitem uma contradição, um fato 

inesperado. Traz em si uma ideia de “apesar de”.

Embora estivesse cansada, fui ao shopping. (= apesar de estar 
cansada)

Apesar de ter chovido fui ao cinema.

- CONFORMATIVAS
Principais conjunções conformativas: como, segundo, 

conforme, consoante
Cada um colhe conforme semeia.
Expressam uma ideia de acordo, concordância, conformidade.

- CONSECUTIVAS
Expressam uma ideia de consequência.
Principais conjunções consecutivas: que (após “tal”, “tanto”, 

“tão”, “tamanho”).
Falou tanto que ficou rouco.

- FINAIS
Expressam ideia de finalidade, objetivo.
Todos trabalham para que possam sobreviver.
Principais conjunções finais: para que, a fim de que, porque 

(=para que),

- PROPORCIONAIS
Principais conjunções proporcionais: à medida que, quanto 

mais, ao passo que, à proporção que.
À medida que as horas passavam, mais sono ele tinha.

- TEMPORAIS
Principais conjunções temporais: quando, enquanto, logo 

que.
Quando eu sair, vou passar na locadora.

Importante:

Diferença entre orações causais e explicativas

Quando estudamos Orações Subordinadas Adverbiais (OSA) 
e Coordenadas Sindéticas (CS), geralmente nos deparamos 
com a dúvida de como distinguir uma oração causal de uma 
explicativa. Veja os exemplos:

1º) Na frase “Não atravesse a rua, porque você pode ser 
atropelado”:

a) Temos uma CS Explicativa, que indica uma justificativa ou 
uma explicação do fato expresso na oração anterior.

b) As orações são coordenadas e, por isso, independentes 
uma da outra. Neste caso, há uma pausa entre as orações que 
vêm marcadas por vírgula.

Não atravesse a rua. Você pode ser atropelado.
b) Outra dica é, quando a oração que antecede a OC (Oração 

Coordenada) vier com verbo no modo imperativo, ela será 
explicativa.

Façam silêncio, que estou falando. (façam= verbo imperativo)

2º) Na frase “Precisavam enterrar os mortos em outra cidade 
porque não havia cemitério no local.”

a) Temos uma OSA Causal, já que a oração subordinada 
(parte destacada) mostra a causa da ação expressa pelo 
verbo da oração principal. Outra forma de reconhecê-
la é colocá-la no início do período, introduzida pela 
conjunção como - o que não ocorre com a CS Explicativa. 
Como não havia cemitério no local, precisavam enterrar os mortos 
em outra cidade.

b) As orações são subordinadas e, por isso, totalmente 
dependentes uma da outra.

Questões

01. (Administrador – FCC). Leia o texto a seguir.

A música alcançou uma onipresença avassaladora em nosso 
mundo: milhões de horas de sua história estão disponíveis em 
disco; rios de melodia digital correm na internet; aparelhos 
de mp3 com 40 mil canções podem ser colocados no bolso. No 
entanto, a música não é mais algo que fazemos nós mesmos, ou 
até que observamos outras pessoas fazerem diante de nós. 

Ela se tornou um meio radicalmente virtual, uma arte sem 
rosto. Quando caminhamos pela cidade num dia comum, nossos 
ouvidos registram música em quase todos os momentos − pedaços 
de hip-hop vazando dos fones de ouvido de adolescentes no metrô, 
o sinal do celular de um advogado tocando a “Ode à alegria”, de 
Beethoven −, mas quase nada disso será resultado imediato de 
um trabalho físico de mãos ou vozes humanas, como se dava no 
passado.

Desde que Edison inventou o cilindro fonográfico, em1877, 
existe gente que avalia o que a gravação fez em favor e desfavor 
da arte da música. Inevitavelmente, a conversa descambou para 
os extremos retóricos. No campo oposto ao dos que diziam que a 
tecnologia acabaria com a música estão os utópicos, que alegam 
que a tecnologia não aprisionou a música, mas libertou-a, levando 
a arte da elite às massas. Antes de Edison, diziam os utópicos, 
as sinfonias de Beethoven só podiam ser ouvidas em salas de 
concerto selecionadas. Agora, as gravações levam a mensagem 
de Beethoven aos confins do planeta, convocando a multidão 
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saudada na “Ode à alegria”: “Abracem-se, milhões!”. Glenn Gould, 
depois de afastar-se das apresentações ao vivo em 1964, previu 
que dentro de um século o concerto público desapareceria no éter 
eletrônico, com grande efeito benéfico sobre a cultura musical.

(Adaptado de Alex Ross. Escuta só. Tradução Pedro Maia 
Soares. São Paulo, Cia. das Letras, 2010, p. 76-77)

No entanto, a música não é mais algo que fazemos nós mesmos, 
ou até que observamos outras pessoas fazerem diante de nós.

Considerando-se o contexto, é INCORRETO afirmar que o 
elemento grifado pode ser substituído por:

A) Porém.            
B) Contudo.      
C) Todavia.         
D) Entretanto.       
E) Conquanto.

02. (Escrevente TJ SP – Vunesp) Observando as ocorrências 
da palavra “como” em – Como fomos programados para ver o 
mundo como um lugar ameaçador… – é correto afirmar que se 
trata de conjunção

(A) comparativa nas duas ocorrências.
(B) conformativa nas duas ocorrências.
(C) comparativa na primeira ocorrência.
(D) causal na segunda ocorrência.
(E) causal na primeira ocorrência.

03. (Analista de Procuradoria – FCC). Leia o texto a seguir.

Participação

Num belo poema, intitulado “Traduzir-se”, Ferreira Gullar 
aborda o tema de uma divisão muito presente em cada um de 
nós: a que ocorre entre o nosso mundo interior e a nossa atuação 
junto aos outros, nosso papel na ordem coletiva. A divisão não é 
simples: costuma-se ver como antagônicas essas duas “partes” 
de nós, nas quais nos dividimos. De fato, em quantos momentos 
da nossa vida precisamos escolher entre o atendimento de um 
interesse pessoal e o cumprimento de um dever ético? Como poeta 
e militante político, Ferreira Gullar deixou-se atrair tanto pela 
expressão das paixões mais íntimas quanto pela atuação de um 
convicto socialista. Em seu poema, o diálogo entre as duas partes 
é desenvolvido de modo a nos fazer pensar que são incompatíveis.

Mas no último momento do poema deparamo-nos com esta 
estrofe:

“Traduzir uma parte na outra parte − que é uma questão de 
vida ou morte − será arte?”

O poeta levanta a possibilidade da “tradução” de uma parte 
na outra, ou seja, da interação de ambas, numa espécie de 
espelhamento. Isso ocorreria quando o indivíduo conciliasse 
verdadeiramente a instância pessoal e os interesses de uma 
comunidade; quando deixasse de haver contradição entre a razão 
particular e a coletiva. Pergunta-se o poeta se não seria arte esse 
tipo de integração. Realmente, com muita frequência a arte se 
mostra capaz de expressar tanto nossa subjetividade como nossa 
identidade social. 

Nesse sentido, traduzir uma parte na outra parte significaria 
vencer a parcialidade e chegar a uma autêntica participação, 
de sentido altamente político. O poema de Gullar deixa-nos essa 
hipótese provocadora, formulada com um ar de convicção.

(Belarmino Tavares, inédito)

Os seguintes fatos, referidos no texto, travam entre si uma 
relação de causa e efeito:

A) ser poeta e militante político / confronto entre 
subjetividade e atuação social

B) ser poeta e militante político / divisão permanente em 
cada um de nós

C) ser movido pelas paixões / esposar teses socialistas
D) fazer arte / obliterar uma questão de vida ou morte

E) participar ativamente da política / formular hipóteses 
com ar de convicção

04. (Agente de Apoio Operacional – VUNESP). Leia o texto 
a seguir.

Temos o poder da escolha

Os consumidores são assediados pelo marketing a todo 
momento para comprarem além do que necessitam, mas 
somente eles podem decidir o que vão ou não comprar. É como 
se abrissem em nós uma “caixa de necessidades”, mas só nós 
temos o poder da escolha.

Cada vez mais precisamos do consumo consciente. Será 
que paramos para pensar de onde vem o produto que estamos 
consumindo e se os valores da empresa são os mesmos em que 
acreditamos? A competitividade entre as empresas exige que 
elas evoluam para serem opções para o consumidor. Nos anos 
60, saber fabricar qualquer coisa era o suficiente para ter uma 
empresa. Nos anos 70, era preciso saber fazer com qualidade 
e altos índices de produção. Já no ano 2000, a preocupação 
era fazer melhor ou diferente da concorrência e as empresas 
passaram a atuar com responsabilidade socioambiental.

O consumidor tem de aprender a dizer não quando a sua 
relação com a empresa não for boa. Se não for boa, deve comprar 
o produto em outro lugar. Os cidadãos não têm ideia do poder 
que possuem.

É importante, ainda, entender nossa relação com a empresa 
ou produto que vamos eleger. Temos uma expectativa, um 
envolvimento e aceitação e a preferência dependerá das ações 
que aprovamos ou não nas empresas, pois podemos mudar de 
ideia.

Há muito a ser feito. Uma pesquisa mostrou que 55,4% das 
pessoas acreditam no consumo consciente, mas essas mesmas 
pessoas admitem que já compraram produto pirata. Temos de 
refletir sobre isso para mudar nossas atitudes.

(Jornal da Tarde 24.04.2007. Adaptado)

No trecho – Temos de refletir sobre isso para mudar nossas 
atitudes. –, a palavra destacada apresenta sentido de

A) tempo.    
B) modo.   
C) origem.   
D) assunto.   
E) finalidade.

05. (Escrevente TJ SP –Vunesp) No período – A pesquisa 
do Dieese é  um medidor importante, pois sua metodologia leva 
em conta não só o desemprego aberto (quem está procurando 
trabalho), como também o oculto (pessoas que desistiram de 
procurar ou estão em postos precários). –, os termos em destaque 
estabelecem entre as orações relação de

(A) alternância.   
(B) oposição.  
(C) causa.   
(D) adição.   
(E) explicação.

06. (Agente Policial – Vunesp) Considerando que o termo 
em destaque em – Segundo especialistas, recusar o bafômetro 
não vai mais impedir o processo criminal... – introduz ideia de 
conformidade, assinale a alternativa que apresenta a frase 
corretamente reescrita, e com seu sentido inalterado.

(A) A fim de que para especialistas, recusar o bafômetro 
não vai mais impedir o processo criminal...

(B) A menos que para especialistas, recusar o bafômetro 
não vai mais impedir o processo criminal...

(C) De acordo com especialistas, recusar o bafômetro não 
vai mais impedir o processo criminal...

(D) Apesar de que para especialistas, recusar o bafômetro 
não vai mais impedir o processo criminal...

(E) Desde que para especialistas, recusar o bafômetro não 
vai mais impedir o processo criminal...
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07. (Agente Policial – Vunesp) Considerando que o 

termo em destaque em – Esse valor é dobrado caso o motorista 
seja reincidente em um ano. – estabelece relação de condição 
entre as orações, assinale a alternativa que apresenta o trecho 
corretamente reescrito, e com seu sentido inalterado.

(A) Porque o motorista é reincidente em um ano, esse valor 
é dobrado.

(B) Como o motorista é reincidente em um ano, esse valor 
é dobrado.

(C) Conforme o motorista for reincidente em um ano, esse 
valor é dobrado.

(D) Se o motorista for reincidente em um ano, esse valor é 
dobrado.

(E) À medida que o motorista é reincidente em um ano, esse 
valor é dobrado.

08. Em – O projeto “Começar de Novo” busca sensibilizar 
entidades públicas e privadas para promover a ressocialização 
dos presos... – o termo em destaque estabelece uma relação de

A) causa.    
B) tempo.   
C) lugar.  
D) finalidade.   
E) modo.

09. (Agente de Promotoria – Assessoria – VUNESP). Leia 
o texto a seguir.

Barreira da língua
A barreira da língua e dos regionalismos parece um 

mero detalhe em meio a tantas outras questões mais sérias 
já levantadas, como a falta de remédios, de equipes e de 
infraestrutura, mas não é.

Como é possível estabelecer uma relação médico-paciente, 
um diagnóstico correto, se o médico não compreende o paciente 
e vice-versa?

Sim, essa dificuldade já existe no Brasil mesmo com médicos 
e pacientes falando português, mas ela só tende a piorar com o 
“portunhol” que se vislumbra pela frente.

O ministro da Saúde já disse que isso não será problema, 
que é mais fácil treinar um médico em português do que ficar 
esperando sete ou oito anos até um médico brasileiro ser 
formado.

Experiências internacionais, porém, mostram que não é tão 
fácil assim. Na Alemanha, mesmo com a exigência da proficiência 
na língua, um estudo constatou atraso de diagnósticos pelo fato 
de o médico estrangeiro não conseguir entender direito os 
sintomas de pacientes.

Além disso, há queixa dos profissionais alemães, que se 
sentem sobrecarregados por terem de atuar como intérpretes 
dos colegas de fora.

Nada contra a vinda dos estrangeiros, desde que estejam 
aptos para o trabalho. Tenho dúvidas, porém, se três semanas de 
treinamento, como aventou o ministro, é tempo suficiente para 
isso.

(Cláudia Collucci, Barreira da língua. Folha de S.Paulo, 
03.07.2013. Adaptado)

Considere o parágrafo final do texto:
Nada contra a vinda dos estrangeiros, desde que estejam 

aptos para o trabalho. Tenho dúvidas, porém, se três semanas de 
treinamento, como aventou o ministro, é tempo suficiente para 
isso.

Mantendo-se os sentidos originais, ele está corretamente 
reescrito de acordo com a norma-                    -padrão em:

A) Nada contra a vinda dos estrangeiros, se estiverem aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, no entanto: três semanas de 
treinamento, como aventou o ministro, é suficiente para isso?

B) Nada contra a vinda dos estrangeiros, caso estão aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, todavia: três semanas de 
treinamento, como aventou o ministro, são suficiente para isso?

C) Nada contra a vinda dos estrangeiros, quando estarão 
aptos para o trabalho. Tenho dúvidas, portanto: três semanas de 
treinamento, como aventou o ministro, são suficientes para isso?

D) Nada contra a vinda dos estrangeiros, mas estariam aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, apesar disso: três semanas de 
treinamento, como aventou o ministro, é suficiente para isso.

E) Nada contra a vinda dos estrangeiros, pois estarão aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, por conseguinte: três semanas 
de treinamento, como aventou o ministro, são suficiente para 
isso.

10. (Agente Policial - Vunesp) Considere o trecho: – Leve 
para casa – ponderou meu conselheiro, como quem diz: – É sua. 
Mas acrescentou: – procure direito e o endereço aparece.

Sem que seja alterado o sentido do texto e de acordo com a 
norma-padrão da língua portuguesa, o termo em destaque pode 
ser corretamente substituído por:

(A) Por isso.      
(B) Portanto.    
(C) Pois.    
(D) Porquanto.   
(E) Porém.

Respostas

1-E / 2-E / 3-A / 4-E / 5-D / 6-C / 7-D / 8-D / 9-A / 10-E

Comentários

1-) Conquanto é uma conjunção concessiva – abre uma 
exceção à regra. Portanto, a troca correta é por uma outra 
conjunção adversativa.

2-) Como fomos programados para ver o mundo como um 
lugar ameaçador… 

Causal na primeira ocorrência e comparativa na segunda.

3-) ser poeta e militante político / confronto entre 
subjetividade e atuação social.   

O fato de ser poeta e militante político gera confronto entre 
seu lado subjetivo e racional.

4-) Temos de refletir sobre isso para mudar nossas atitudes.
 Apresenta a finalidade da reflexão. Devemos refletir para 

quê?

5-) Uma junção, soma de ideias. Há a presença de conjunções 
aditivas.

6-) De acordo com especialistas, recusar o bafômetro não 
vai mais impedir o processo criminal...

Apresenta a mesma ideia que a do enunciado – além de ser 
a mais coerente.

7-) Esse valor é dobrado caso o motorista seja reincidente 
em um ano. – estabelece relação de condição, portanto devemos 
utilizar uma conjunção condicional: SE.

Se o motorista for reincidente em um ano, esse valor é 
dobrado.

8-) A finalidade da sensibilização.

9-) A) Nada contra a vinda dos estrangeiros, se estiverem 
aptos para o trabalho. Tenho dúvidas, no entanto: três semanas 
de treinamento, como aventou o ministro, é suficiente para isso?  
= correta 

O único item que não altere o que foi dito no enunciado.

10-) Porém = conjunção adversativa.

Preposição

Preposição é uma palavra invariável que serve para ligar 
termos ou orações. Quando esta ligação acontece, normalmente 
há uma subordinação do segundo termo em relação ao 
primeiro. As preposições são muito importantes na estrutura 
da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores 
semânticos indispensáveis para a compreensão do texto.
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Tipos de Preposição

1. Preposições essenciais: palavras que atuam exclusivamente 
como preposições.

A, ante, perante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, 
para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás de, dentro de, para com.

2. Preposições acidentais: palavras de outras classes 
gramaticais que podem atuar como preposições.

Como, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, 
visto.

3. Locuções prepositivas: duas ou mais palavras valendo 
como uma preposição, sendo que a última palavra é uma delas.

Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de, de 
acordo com, em cima de, embaixo de, em frente a, ao redor de, 
graças a, junto a, com, perto de, por causa de, por cima de, por 
trás de.

A preposição, como já foi dito, é invariável. No entanto pode 
unir-se a outras palavras e assim estabelecer concordância em 
gênero ou em número. Ex: por + o = pelo     por + a = pela

Vale ressaltar que essa concordância não é característica da 
preposição, mas das palavras às quais ela se une.

Esse processo de junção de uma preposição com outra 
palavra pode se dar a partir de dois processos:

1. Combinação: A preposição não sofre alteração.
preposição a + artigos definidos o, os
a + o = ao
preposição a + advérbio onde
a + onde = aonde

2. Contração: Quando a preposição sofre alteração.

Preposição + Artigos
De + o(s) = do(s)
De + a(s) = da(s)
De + um = dum
De + uns = duns
De + uma = duma
De + umas = dumas
Em + o(s) = no(s)
Em + a(s) = na(s)
Em + um = num
Em + uma = numa
Em + uns = nuns
Em + umas = numas
A + à(s) = à(s)
Por + o = pelo(s)
Por + a = pela(s)

Preposição + Pronomes
De + ele(s) = dele(s)
De + ela(s) = dela(s)
De + este(s) = deste(s)
De + esta(s) = desta(s)
De + esse(s) = desse(s)
De + essa(s) = dessa(s)
De + aquele(s) = daquele(s)
De + aquela(s) = daquela(s)
De + isto = disto
De + isso = disso
De + aquilo = daquilo
De + aqui = daqui
De + aí = daí
De + ali = dali
De + outro = doutro(s)
De + outra = doutra(s)
Em + este(s) = neste(s)
Em + esta(s) = nesta(s)
Em + esse(s) = nesse(s)
Em + aquele(s) = naquele(s)

Em + aquela(s) = naquela(s)
Em + isto = nisto
Em + isso = nisso
Em + aquilo = naquilo
A + aquele(s) = àquele(s)
A + aquela(s) = àquela(s)
A + aquilo = àquilo

Dicas sobre preposição

1. O “a” pode funcionar como preposição, pronome pessoal 
oblíquo e artigo. Como distingui-los?

- Caso o “a” seja um artigo, virá precedendo a um substantivo. 
Ele servirá para determiná-lo como um substantivo singular 
e feminino.

A dona da casa não quis nos atender.
Como posso fazer a Joana concordar comigo?

- Quando é preposição, além de ser invariável, liga dois 
termos e estabelece relação de subordinação entre eles.

Cheguei a sua casa ontem pela manhã.
Não queria, mas vou ter que ir à outra cidade para procurar 

um tratamento adequado.

- Se for pronome pessoal oblíquo estará ocupando o lugar e/
ou a função de um substantivo.

Temos Maria como parte da família. / A temos como parte 
da família

Creio que conhecemos nossa mãe melhor que ninguém. / 
Creio que a conhecemos melhor que ninguém.

2. Algumas relações semânticas estabelecidas por meio das 
preposições:

Destino = Irei para casa.
Modo = Chegou em casa aos gritos.
Lugar = Vou ficar em casa;
Assunto = Escrevi um artigo sobre adolescência.
Tempo = A prova vai começar em dois minutos.
Causa = Ela faleceu de derrame cerebral.
Fim ou finalidade = Vou ao médico para começar o 

tratamento.
Instrumento = Escreveu a lápis.
Posse = Não posso doar as roupas da mamãe.
Autoria = Esse livro de Machado de Assis é muito bom.
Companhia = Estarei com ele amanhã.
Matéria = Farei um cartão de papel reciclado.
Meio = Nós vamos fazer um passeio de barco.
Origem = Nós somos do Nordeste, e você?
Conteúdo = Quebrei dois frascos de perfume.
Oposição = Esse movimento é contra o que eu penso.
Preço = Essa roupa sai por R$ 50 à vista.

Questões

01. (Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – 
VUNESP). Leia o texto a seguir.

“Xadrez que liberta”: estratégia, concentração e reeducação

João Carlos de Souza Luiz cumpre pena há três anos e dois 
meses por assalto. Fransley Lapavani Silva está há sete anos 
preso por homicídio. Os dois têm 30 anos. Além dos muros, 
grades, cadeados e detectores de metal, eles têm outros pontos 
em comum: tabuleiros e peças de xadrez.

O jogo, que eles aprenderam na cadeia, além de uma válvula 
de escape para as horas de tédio, tornou-se uma metáfora para o 
que pretendem fazer quando estiverem em liberdade.

“Quando você vai jogar uma partida de xadrez, tem que pensar 
duas, três vezes antes. Se você movimenta uma peça errada, 
pode perder uma peça de muito valor ou tomar um xeque-mate, 
instantaneamente. Se eu for para a rua e movimentar a peça 
errada, eu posso perder uma peça muito importante na minha 
vida, como eu perdi três anos na cadeia. Mas, na rua, o problema 
maior é tomar o xeque-mate”, afirma João Carlos.
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O xadrez faz parte da rotina de cerca de dois mil internos 

em 22 unidades prisionais do Espírito Santo. É o projeto “Xadrez 
que liberta”. Duas vezes por semana, os presos podem praticar 
a atividade sob a orientação de servidores da Secretaria de 
Estado da Justiça (Sejus). Na próxima sexta-feira, será realizado 
o primeiro torneio fora dos presídios desde que o projeto foi 
implantado. Vinte e oito internos de 14 unidades participam da 
disputa, inclusive João Carlos e Fransley, que diz que a vitória 
não é o mais importante.

“Só de chegar até aqui já estou muito feliz, porque eu não 
esperava. A vitória não é tudo. Eu espero alcançar outras coisas 
devido ao xadrez, como ser olhado com outros olhos, como 
estou sendo olhado de forma diferente aqui no presídio devido 
ao bom comportamento”.

Segundo a coordenadora do projeto, Francyany Cândido 
Venturin, o “Xadrez que liberta” tem provocado boas mudanças 
no comportamento dos presos. “Tem surtido um efeito positivo 
por eles se tornarem uma referência positiva dentro da unidade, 
já que cumprem melhor as regras, respeitam o próximo e 
pensam melhor nas suas ações, refletem antes de tomar uma 
atitude”.

Embora a Sejus não monitore os egressos que ganham a 
liberdade, para saber se mantêm o hábito do xadrez, João Carlos 
já faz planos. “Eu incentivo não só os colegas, mas também 
minha família. Sou casado e tenho três filhos. Já passei para a 
minha família: xadrez, quando eu sair para a rua, todo mundo 
vai ter que aprender porque vai rolar até o torneio familiar”.

“Medidas de promoção de educação e que possibilitem que o 
egresso saia melhor do que entrou são muito importantes. Nós 
não temos pena de morte ou prisão perpétua no Brasil. O preso 
tem data para entrar e data para sair, então ele tem que sair 
sem retornar para o crime”, analisa o presidente do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos, Bruno Alves de Souza Toledo.

(Disponível em:  www.inapbrasil.com.br/en/noticias/
xadrez-que-liberta-estrategia-concentracao-e-reeducacao/6/

noticias. Adaptado)

No trecho –... xadrez, quando eu sair para a rua, todo mundo 
vai ter que aprender porque vai rolar até o torneio familiar.– o 
termo em destaque expressa relação de

A) espaço, como em – Nosso diretor foi até Brasília para falar 
do projeto “Xadrez que liberta”.

B) inclusão, como em – O xadrez mudou até o nosso modo 
de falar.

C) finalidade, como em – Precisamos treinar até junho para 
termos mais chances de vencer o torneio de xadrez.

D) movimento, como em – Só de chegar até aqui já estou 
muito feliz, porque eu não esperava.

E) tempo, como em – Até o ano que vem, pretendo conseguir 
a revisão da minha pena.

02. (Agente de Vigilância e Recepção – VUNESP) 
Considere o trecho a seguir.

O metrô paulistano, ________quem a banda recebe apoio, 
garante o espaço para ensaios e os equipamentos; e a estabilidade 
no emprego, vantagem________ que muitos trabalhadores sonham, 
é o que leva os integrantes do grupo a permanecerem na 
instituição.

As preposições que preenchem o trecho, correta, 
respectivamente e de acordo com a norma-padrão, são:

A) a ...com     
B) de ...com    
C) de ...a      
D) com ...a     
E) para ...de

03. (Agente Policial – Vunesp). Assinale a alternativa cuja 
preposição em destaque expressa ideia de finalidade.

A) Além disso, aumenta a punição administrativa, de R$ 
957,70 para R$ 1.915,40.

B) ... o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que 
o bafômetro e o exame de sangue eram obrigatórios para 
comprovar o crime.

C) “... Ele é encaminhado para a delegacia para o perito fazer 
o exame clínico”...

D) Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz 
Soares, um dos que devem julgar casos envolvendo pessoas 
embriagadas ao volante, a mudança “é um avanço”.

E) Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade 
policial de dizer quem está embriagado...

04. (Agente Policial - VUNESP). Em – Jamais em minha vida 
achei na rua ou em qualquer parte do globo um objeto qualquer. 
–, o termo em destaque introduz ideia de

A) tempo.         
B) lugar.       
C) modo.     
D) posse.     
E) direção.

05. Na frase - As duas sobrinhas quase desmaiam de enjoo... - 
a preposição de, destacada, tem sentido de

A) causa.     
B) tempo.     
C) assunto.    
D) lugar.    
E) posse.

06. No trecho: “(O Rio) não se industrializou, deixou explodir a 
questão social, fermentada por mais de dois milhões de favelados, 
e inchou, à exaustão, uma máquina administrativa que não 
funciona...”, a preposição a (que está contraída com o artigo a) 
traduz uma relação de: 

A) fim        
B) causa     
C) concessão      
D) limite     
E) modo

07. (Agente Policial – Vunesp) Assinale a alternativa em 
que o termo em destaque expressa circunstância de posse.

A) Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no 
assento do ônibus, com uma bolsa preta de senhora.

B) Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não 
sem experimentar a sensação de violar uma intimidade.

C) Hesitei: constrangia-me abrir a bolsa de uma desconhecida 
ausente; nada haveria nela que me dissesse respeito.

D)  ...e sei de um polonês que achou um piano na praia do 
Leblon.

E) Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, e 
comuniquei a descoberta ao passageiro mais próximo

08. Assinale a alternativa em que ocorre combinação de uma 
preposição com um pronome demonstrativo:

A) Estou na mesma situação.
B) Neste momento, encerramos nossas transmissões.
C) Daqui não saio.
D) Ando só pela vida.
E) Acordei num lugar estranho.

09. (Papiloscopista Policial – Vunesp) Considerando as 
regras de regência verbal, assinale a alternativa que completa, 
correta e respectivamente, as lacunas da frase.

A ONG Anjos do Verão colabora _______ trabalho do Corpo 
de Bombeiros, empenhando-se ____________ encontrar crianças 
perdidas.

A) do ... sobre
B) com o ... para
C) no ... ante
D) o ... entre
E) pelo ... de

10.  Assinale a alternativa em que a norma culta não aceita a 
contração da preposição de:

A) Aos prantos, despedi-me dela.
B) Está na hora da criança dormir.
C) Falava das colegas em público.
D) Retirei os livros das prateleiras para limpá-los.
E) O local da chacina estava interditado.
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Respostas

1-B / 2-B / 3-B / 4-B / 5-A / 6-E / 7-C / 8-B / 9-B / 10-B

Comentários

1-) xadrez, quando eu sair para a rua, todo mundo vai ter 
que aprender porque vai rolar até o torneio familiar.– o termo 
em destaque expressa relação de inclusão: rolará, inclusive, o 
torneio familiar.

2-) O metrô paulistano,   de   quem a banda recebe apoio, 
garante o espaço para ensaios e os equipamentos; e a estabilidade 
no emprego, vantagem   com   que muitos trabalhadores sonham, é 
o que leva os integrantes do grupo a permanecerem na instituição.

As preposições que preenchem o trecho, correta, 
respectivamente e de acordo com a norma-padrão, são:

3-) 
(A) Além disso, aumenta a punição administrativa, de R$ 

957,70 para R$ 1.915,40.  = preço
(C) “... Ele é encaminhado para a delegacia para o perito 

fazer o exame clínico”...   = lugar
(D) Já para o juiz criminal de São Paulo, Fábio Munhoz 

Soares, um dos que devem julgar casos envolvendo pessoas 
embriagadas ao volante, a mudança “é um avanço”.  = posse

(E) Para advogados, a lei aumenta o poder da autoridade 
policial de dizer quem está embriagado   = posse

4-) Jamais em minha vida achei na rua ou em qualquer parte 
do globo um objeto qualquer. –, o termo em destaque introduz 
ideia de lugar.

   
5-) As duas sobrinhas quase desmaiam de enjoo... - a 

preposição de, destacada, tem sentido de causa (do desmaio).

6-) “(O Rio) não se industrializou, deixou explodir a questão 
social, fermentada por mais de dois milhões de favelados, e inchou, 
à exaustão, uma máquina administrativa que não funciona...”, a 
preposição a (que está contraída com o artigo a) traduz uma 
relação de modo (=exaustivamente).

7-) 
(A) Por isso, grande foi a minha emoção ao deparar, no 

assento do ônibus, com uma bolsa preta de senhora.   = lugar

(B) Era razoável, e diante da testemunha abri a bolsa, não 
sem experimentar a sensação de violar uma intimidade.   = lugar

(D) ... e sei de um polonês que achou um piano na praia do 
Leblon.   =assunto

(E) Mas eu não estava preparado para achar uma bolsa, 
e comuniquei a descoberta ao passageiro mais próximo.   = 
finalidade

8-) 
A) Estou na mesma situação.  (+ artigo)
C) Daqui não saio. (+advérbio)
D) Ando só pela vida.  (+advérbio)
E) Acordei num lugar estranho (+artigo)

9-) A ONG Anjos do Verão colabora     com o    trabalho 
do Corpo de Bombeiros, empenhando-se     para     encontrar 
crianças perdidas.

10-) 
A) Aos prantos, despedi-me dela. (ela = objeto)
C) Falava das colegas em público.  (elas = objeto)
D) Retirei os livros das prateleiras para limpá-los.  (=artigo)
E) O local da chacina estava interditado. (=artigo)

É incorreto contrair a preposição de com o artigo que inicia 
o sujeito de um verbo, bem como com o pronome ele(s), ela(s), 
quando estes funcionarem como sujeito de uma oração.

Pronome

Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele 
se refere, ou ainda, que acompanha o nome qualificando-o de 
alguma forma.

A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos!
[substituição do nome]

A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita!
[referência ao nome]

Essa moça morava nos meus sonhos!
[qualificação do nome]

Grande parte dos pronomes não possuem significados 
fixos, isto é, essas palavras só adquirem significação dentro de 
um contexto, o qual nos permite recuperar a referência exata 
daquilo que está sendo colocado por meio dos pronomes no 
ato da comunicação. Com exceção dos pronomes interrogativos 
e indefinidos, os demais pronomes têm por função principal 
apontar para as pessoas do discurso ou a elas se relacionar, 
indicando-lhes sua situação no tempo ou no espaço. Em virtude 
dessa característica, os pronomes apresentam uma forma 
específica para cada pessoa do discurso.

Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada.
[minha/eu: pronomes de 1ª pessoa = aquele que fala]

Tua carteira estava vazia quando tu foste assaltada?
[tua/tu: pronomes de 2ª pessoa = aquele a quem se fala]

A carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada.
[dela/ela: pronomes de 3ª pessoa = aquele de quem se fala]

Em termos morfológicos, os pronomes são palavras 
variáveis em gênero (masculino ou feminino) e em número 
(singular ou plural). Assim, espera-se que a referência através 
do pronome seja coerente em termos de gênero e número 
(fenômeno da concordância) com o seu objeto, mesmo quando 
este se apresenta ausente no enunciado.

Fala-se de Roberta. Ele quer participar do desfile 
da nossa escola neste ano.

[nossa: pronome que qualifica “escola” = concordância 
adequada]

[neste: pronome que determina “ano” = concordância 
adequada]

[ele: pronome que faz referência à “Roberta” = concordância 
inadequada]

Existem seis tipos de pronomes: pessoais, possessivos, 
demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos.

Pronomes Pessoais

São aqueles que substituem os substantivos, indicando 
diretamente as pessoas do discurso. Quem fala ou escreve 
assume os pronomes “eu” ou “nós”, usa os pronomes “tu”, “vós”, 
“você” ou “vocês” para designar a quem se dirige e “ele”, “ela”, 
“eles” ou “elas” para fazer referência à pessoa ou às pessoas de 
quem fala.

Os pronomes pessoais variam de acordo com as funções 
que exercem nas orações, podendo ser do caso reto ou do caso 
oblíquo.

Pronome Reto

Pronome pessoal do caso reto é aquele que, na sentença, 
exerce a função de sujeito ou predicativo do sujeito.

Nós lhe ofertamos flores.

Os pronomes retos apresentam flexão de número, gênero 
(apenas na 3ª pessoa) e pessoa, sendo essa última a principal 
flexão, uma vez que marca a pessoa do discurso. Dessa forma, o 
quadro dos pronomes retos é assim configurado:
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- 1ª pessoa do singular: eu                                                
- 2ª pessoa do singular: tu
- 3ª pessoa do singular: ele, ela
- 1ª pessoa do plural: nós
- 2ª pessoa do plural: vós
- 3ª pessoa do plural: eles, elas

Atenção: esses pronomes não costumam ser usados como 
complementos verbais na língua-padrão. Frases como “Vi 
ele na rua”, “Encontrei ela na praça”, “Trouxeram eu até aqui”, 
comuns na língua oral cotidiana, devem ser evitadas na língua 
formal escrita ou falada. Na língua formal, devem ser usados os 
pronomes oblíquos correspondentes: “Vi-o na rua”, “Encontrei-a 
na praça”, “Trouxeram-me até aqui”.

Obs.: frequentemente observamos a omissão do pronome 
reto em Língua Portuguesa. Isso se dá porque as próprias formas 
verbais marcam, através de suas desinências, as pessoas do 
verbo indicadas pelo pronome reto.

Fizemos boa viagem. (Nós)
   
Pronome Oblíquo

Pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, 
exerce a função de complemento verbal (objeto direto ou  
indireto) ou complemento nominal.

Ofertaram-nos flores. (objeto indireto)
Obs.: em verdade, o pronome oblíquo é uma forma variante 

do pronome pessoal do caso reto. Essa variação indica a função 
diversa que eles desempenham na oração: pronome reto marca 
o sujeito da oração; pronome oblíquo marca o complemento da 
oração.

Os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com 
a acentuação tônica que possuem, podendo ser átonos ou tônicos.

Pronome Oblíquo Átono

São chamados átonos os pronomes oblíquos que não são 
precedidos de preposição. Possuem acentuação tônica  fraca.

Ele me deu um presente.

O quadro dos pronomes oblíquos átonos é assim configurado:
- 1ª pessoa do singular (eu): me
- 2ª pessoa do singular (tu): te
- 3ª pessoa do singular (ele, ela): o, a, lhe
- 1ª pessoa do plural (nós): nos
- 2ª pessoa do plural (vós): vos
- 3ª pessoa do plural (eles, elas): os, as, lhes

Observações:
O “lhe” é o único pronome oblíquo átono que já se 

apresenta na forma contraída, ou seja, houve a união entre o 
pronome “o” ou “a” e preposição “a” ou “para”. Por acompanhar 
diretamente uma preposição, o pronome “lhe” exerce sempre a 
função de objeto indireto na oração.

Os pronomes me, te, nos e vos podem tanto ser objetos 
diretos como objetos indiretos.

Os pronomes o, a, os e as atuam exclusivamente como 
objetos diretos.

Saiba que:
Os pronomes me, te, lhe, nos, vos e lhes podem combinar-se 

com os pronomes o, os, a, as, dando origem a formas como mo, 
mos, ma, mas; to, tos, ta, tas; lho, lhos, lha, lhas; no-lo, no-los, no-
la, no-las, vo-lo, vo-los, vo-la, vo-las. Observe o uso dessas formas 
nos exemplos que seguem:

- Trouxeste o pacote? - Não contaram a novidade 
a vocês?

- Sim, entreguei-to ainda 
há pouco.

- Não, no-la contaram.

No português do Brasil, essas combinações não são usadas; 
até mesmo na língua literária atual, seu emprego é muito raro. 

Atenção:
Os pronomes o, os, a, as assumem formas especiais depois 

de certas terminações verbais.    Quando o verbo termina em -z, 
-s ou -r, o pronome assume a forma lo, los, la ou las, ao mesmo 
tempo que a terminação verbal é suprimida.

Por exemplo: fiz + o = fi-lo
  fazei + o = fazei-os
  dizer + a = dizê-la

Quando o verbo termina em som nasal, o pronome assume 
as formas no, nos, na, nas. Por exemplo:

viram + o: viram-no
repõe + os = repõe-nos
retém + a: retém-na
tem + as = tem-nas

Pronome Oblíquo Tônico

Os pronomes oblíquos tônicos são sempre 
precedidos por preposições, em geral as preposições a, para, de 
e com. Por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função 
de objeto indireto da oração. Possuem acentuação tônica forte.

O quadro dos pronomes oblíquos tônicos é assim 
configurado:

- 1ª pessoa do singular (eu): mim, comigo
- 2ª pessoa do singular (tu): ti, contigo
- 3ª pessoa do singular (ele, ela): ele, ela
- 1ª pessoa do plural (nós): nós, conosco
- 2ª pessoa do plural (vós): vós, convosco
- 3ª pessoa do plural (eles, elas): eles, elas

Observe que as únicas formas próprias do pronome tônico 
são a primeira pessoa (mim) e segunda pessoa (ti). As demais 
repetem a forma do pronome pessoal do caso reto.

- As preposições essenciais introduzem sempre pronomes 
pessoais do caso oblíquo e nunca pronome do caso reto. Nos 
contextos interlocutivos que exigem o uso da língua formal, os 
pronomes costumam ser usados desta forma:

Não há mais nada entre mim e ti.
Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela.
Não há nenhuma acusação contra mim.
Não vá sem mim.

Atenção:
Há construções em que a preposição, apesar de surgir 

anteposta a um pronome, serve para introduzir uma oração cujo 
verbo está no infinitivo. Nesses casos, o verbo pode ter sujeito 
expresso; se esse sujeito for um pronome, deverá ser do caso 
reto.

Trouxeram vários vestidos para eu experimentar.
Não vá sem eu mandar.

- A combinação da preposição “com” e alguns pronomes 
originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, 
conosco e convosco. Tais pronomes oblíquos tônicos 
frequentemente exercem a função de adjunto adverbial de 
companhia.

Ele carregava o documento consigo.

- As formas “conosco” e “convosco” são substituídas por “com 
nós” e “com vós” quando os pronomes pessoais são reforçados 
por palavras como outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou 
algum numeral.

Você terá de viajar com nós todos.

Estávamos com vós outros quando chegaram as más notícias.

Ele disse que iria com nós três.
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Pronome Reflexivo

São pronomes pessoais oblíquos que, embora funcionem 
como objetos direto ou indireto, referem-se ao sujeito da oração. 
Indicam que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo 
verbo.

O quadro dos pronomes reflexivos é assim configurado:

- 1ª pessoa do singular (eu): me, mim.
Eu não me vanglorio disso.
Olhei para mim no espelho e não gostei do que vi.

- 2ª pessoa do singular (tu): te, ti.
Assim tu te prejudicas.
Conhece a ti mesmo.

- 3ª pessoa do singular (ele, ela): se, si, consigo.
Guilherme já se preparou.
Ela deu a si um presente.
Antônio conversou consigo mesmo.

- 1ª pessoa do plural (nós): nos.
Lavamo-nos no rio.

- 2ª pessoa do plural (vós): vos.
Vós vos beneficiastes com a esta conquista.

- 3ª pessoa do plural (eles, elas): se, si, consigo.
Eles se conheceram.
Elas deram a si um dia de folga.

A Segunda Pessoa Indireta

A chamada segunda pessoa indireta manifesta-se quando 
utilizamos pronomes que, apesar de indicarem nosso 
interlocutor ( portanto, a segunda pessoa), utilizam o verbo na 
terceira pessoa. É o caso dos chamados pronomes de tratamento, 
que podem ser observados no quadro seguinte:

   
Pronomes de Tratamento

Vossa Alteza                   V. A.             príncipes, duques
Vossa Eminência V. Ema.(s)             cardeais
Vossa Reverendíssima V. Revma.(s)   sacerdotes e bispos
Vossa Excelência          V. Ex.ª (s)      altas autoridades e   

                oficiais-generais
Vossa Magnificência V. Mag.ª (s)                  reitores de 

universidades
Vossa Majestade V. M.     reis e rainhas
Vossa Majestade Imperial      V. M. I.                Imperadores
Vossa Santidade  V. S.      Papa
Vossa Senhoria  V. S.ª (s) tratamento    

    cerimonioso
Vossa Onipotência   V. O.                  Deus

Também são pronomes de tratamento o senhor, a 
senhora e você, vocês. “O senhor” e “a senhora” são empregados 
no tratamento cerimonioso; “você” e “vocês”, no tratamento 
familiar. Você e vocês são largamente empregados no português 
do Brasil; em algumas regiões, a forma tu é de uso frequente; 
em outras, pouco empregada. Já a forma vós tem uso restrito à 
linguagem litúrgica, ultraformal ou literária.

Observações:
a) Vossa Excelência X Sua Excelência: os pronomes de 

tratamento que possuem “Vossa (s)”  são empregados em 
relação à pessoa com quem falamos.

Espero que V. Ex.ª, Senhor Ministro, compareça a este 
encontro.

Emprega-se “Sua (s)” quando se fala a respeito da pessoa.

Todos os membros da C.P.I. afirmaram que Sua Excelência, o 
Senhor Presidente da República, agiu com propriedade.

- Os pronomes de tratamento representam uma forma 
indireta de nos dirigirmos aos nossos interlocutores. Ao 
tratarmos um deputado por Vossa Excelência, por exemplo, 
estamos nos endereçando à excelência que esse deputado 
supostamente tem para poder ocupar o cargo que ocupa.

b) 3ª pessoa: embora os pronomes de tratamento dirijam-
se à 2ª pessoa, toda a concordância deve ser feita com a 3ª 
pessoa. Assim, os verbos, os pronomes possessivos e os 
pronomes oblíquos empregados em relação a eles devem ficar 
na 3ª pessoa.

Basta que V. Ex.ª cumpra a terça parte das suas promessas, 
para que seus eleitores lhe fiquem reconhecidos.

c) Uniformidade de Tratamento: quando escrevemos ou 
nos dirigimos a alguém, não é permitido mudar, ao longo do 
texto, a pessoa do tratamento escolhida inicialmente. Assim, 
por exemplo, se começamos a chamar alguém de “você”, não 
poderemos usar “te” ou “teu”. O uso correto exigirá, ainda, verbo 
na terceira pessoa.

Quando você vier, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus 
cabelos. (errado)

Quando você vier, eu a abraçarei e enrolar-me-ei nos seus 
cabelos. (correto)

Quando tu vieres, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus 
cabelos. (correto)

Pronomes Possessivos

São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical 
(possuidor), acrescentam a ela a ideia de posse de algo (coisa 
possuída).

 Este caderno é meu. (meu = possuidor: 1ª pessoa do singular)

Observe o quadro:

Número Pessoa Pronome

singular primeira meu(s),   minha(s)

singular segunda teu(s), tua(s)

singular terceira seu(s), sua(s)

plural primeira nosso(s), nossa(s)

plural segunda vosso(s), vossa(s)

plural terceira seu(s), sua(s)

Note que: A forma do possessivo depende da pessoa 
gramatical a que se refere; o gênero e o número concordam com 
o objeto possuído.

Ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento 
difícil.

Observações:

1 - A forma “seu” não é um possessivo quando resultar da 
alteração fonética da palavra senhor.

- Muito obrigado, seu José.

2 - Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. 
Podem ter outros empregos, como:

a) indicar afetividade.
- Não faça isso, minha filha.
b) indicar cálculo aproximado.
Ele já deve ter seus 40 anos.
c) atribuir valor indefinido ao substantivo.
Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela.

3- Em frases onde se usam pronomes de tratamento, o 
pronome possessivo fica na 3ª pessoa.

Vossa Excelência trouxe sua mensagem?

4- Referindo-se a mais de um substantivo, o possessivo 
concorda com o mais próximo.

Trouxe-me seus livros e anotações.
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5- Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos 

átonos assumem valor de possessivo.
Vou seguir-lhe os passos. (= Vou seguir seus passos.)

Pronomes Demonstrativos

Os pronomes demonstrativos são utilizados para explicitar a 
posição de uma certa palavra em relação a outras ou ao contexto. 
Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, no tempo ou 
discurso.

No espaço:
Compro este carro (aqui). O pronome este indica que o carro 

está perto da pessoa que fala.
Compro esse carro (aí). O pronome esse indica que o carro 

está perto da pessoa com quem falo, ou afastado da pessoa que 
fala.

Compro aquele carro (lá). O pronome aquele diz que o carro 
está afastado da pessoa que fala e daquela com quem falo.

 
Atenção: em situações de fala direta (tanto ao vivo quanto 

por meio de correspondência, que é uma modalidade escrita de 
fala), são particularmente importantes o este e o esse - o primeiro 
localiza os seres em relação ao emissor; o segundo, em relação 
ao destinatário. Trocá-los pode causar ambiguidade.

Dirijo-me a essa universidade com o objetivo de solicitar 
informações sobre o concurso vestibular. (trata-se da universidade 
destinatária).

Reafirmamos a disposição desta universidade em participar 
no próximo Encontro de Jovens. (trata-se da universidade que 
envia a mensagem).

No tempo:
Este ano está sendo bom para nós. O pronome este se refere 

ao ano presente.
Esse ano que passou foi razoável. O pronome esse se refere a 

um passado próximo.
Aquele ano foi terrível para todos. O pronome aquele está se 

referindo a um passado distante.
 
- Os pronomes demonstrativos podem ser variáveis ou 

invariáveis, observe:

Variáveis: este(s), esta(s), esse(s), essa(s), aquele(s), aquela(s).
Invariáveis: isto, isso, aquilo.

- Também aparecem como pronomes demonstrativos:
- o(s), a(s): quando estiverem antecedendo o “que” e puderem 

ser substituídos por aquele(s), aquela(s), aquilo.
Não ouvi o que disseste. (Não ouvi aquilo que disseste.)
Essa rua não é a que te indiquei. (Esta rua não é aquela que 

te indiquei.)
- mesmo(s), mesma(s):
Estas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem.
- próprio(s), própria(s):
Os próprios alunos resolveram o problema.

- semelhante(s):
Não compre semelhante livro.
- tal, tais:
Tal era a solução para o problema.

Note que:

a) Não raro os demonstrativos aparecem na frase, em 
construções redundantes, com finalidade expressiva, para 
salientar algum termo anterior. Por exemplo:

Manuela, essa é que dera em cheio casando com o José Afonso. 
Desfrutar das belezas brasileiras, isso é que é sorte!

b) O pronome demonstrativo neutro ou pode representar 
um termo ou o conteúdo de uma oração inteira, caso em que 
aparece, geralmente, como objeto direto, predicativo ou aposto.

O casamento seria um desastre. Todos o pressentiam.

c) Para evitar a repetição de um verbo anteriormente 
expresso, é comum empregar-se, em tais casos, o verbo fazer, 
chamado, então, verbo vicário (= que substitui, que faz as vezes 
de).

Ninguém teve coragem de falar antes que ela o fizesse.
d) Em frases como a seguinte, este se refere à pessoa 

mencionada em último lugar; aquele, à mencionada em primeiro 
lugar.

O referido deputado e o Dr. Alcides eram amigos íntimos; 
aquele casado, solteiro este. [ou então: este solteiro, aquele casado]

e) O pronome demonstrativo tal pode ter conotação irônica.
A menina foi a tal que ameaçou o professor?
f) Pode ocorrer a contração das preposições a, de, em com 

pronome demonstrativo: àquele, àquela, deste, desta, disso, 
nisso, no, etc.

Não acreditei no que estava vendo. (no = naquilo)

Pronomes Indefinidos

São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, 
dando-lhe sentido vago (impreciso) ou expressando quantidade 
indeterminada.

Alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-
plantadas.

Não é difícil perceber que “alguém” indica uma pessoa 
de quem se fala (uma terceira pessoa, portanto) de forma 
imprecisa, vaga. É uma palavra capaz de indicar um ser humano 
que seguramente existe, mas cuja identidade é desconhecida ou 
não se quer revelar. 

Classificam-se em: 

- Pronomes Indefinidos Substantivos: assumem o lugar 
do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. São 
eles: algo, alguém, fulano, sicrano, beltrano, nada, ninguém, 
outrem, quem, tudo.

Algo o incomoda?
Quem avisa amigo é.

- Pronomes Indefinidos Adjetivos: qualificam um ser 
expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade 
aproximada. São eles: cada, certo(s), certa(s).

Cada povo tem seus costumes.
Certas pessoas exercem várias profissões.

Note que: Ora são pronomes indefinidos substantivos, ora 
pronomes indefinidos adjetivos:

algum, alguns, alguma(s), bastante(s) (= muito, muitos), 
demais, mais, menos, muito(s), muita(s), nenhum, nenhuns, 
nenhuma(s), outro(s), outra(s), pouco(s), pouca(s), qualquer, 
quaisquer, qual, que, quanto(s), quanta(s), tal, tais, tanto(s), 
tanta(s), todo(s), toda(s), um, uns, uma(s), vários, várias.

Menos palavras e mais ações.
Alguns se contentam pouco.

Os pronomes indefinidos podem ser divididos 
em variáveis e invariáveis. Observe:

Variáveis = algum, nenhum, todo, muito, pouco, vário, tanto, 
outro, quanto, alguma, nenhuma, toda, muita, pouca, vária, 
tanta, outra, quanta, qualquer, quaisquer, alguns, nenhuns, 
todos, muitos, poucos, vários, tantos, outros, quantos, algumas, 
nenhumas, todas, muitas, poucas, várias, tantas, outras, quantas.

Invariáveis = alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, 
cada.

São locuções pronominais indefinidas: cada qual, cada um, 
qualquer um, quantos quer (que), quem quer (que), seja quem for, 
seja qual for, todo aquele (que), tal qual (= certo), tal e qual, tal ou 
qual, um ou outro, uma ou outra, etc.

Cada um escolheu o vinho desejado.
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Indefinidos Sistemáticos

Ao observar atentamente os pronomes indefinidos, 
percebemos que existem alguns grupos que criam oposição 
de sentido. É o caso de: algum/alguém/algo, que têm sentido 
afirmativo, e nenhum/ninguém/nada, que têm sentido negativo; 
todo/tudo, que indicam uma totalidade afirmativa, e nenhum/
nada, que indicam uma totalidade negativa; alguém/ninguém, 
que se referem à pessoa, e algo/nada, que se referem à coisa; 
certo, que particulariza, e qualquer, que generaliza.

Essas oposições de sentido são muito importantes na 
construção de frases e textos coerentes, pois delas muitas 
vezes dependem a solidez e a consistência dos argumentos 
expostos. Observe nas frases seguintes a força que os pronomes 
indefinidos destacados imprimem às afirmações de que fazem 
parte:

Nada do que tem sido feito produziu qualquer resultado 
prático.

Certas pessoas conseguem perceber sutilezas: não são 
pessoas quaisquer.

Pronomes Relativos

São aqueles que representam nomes já mencionados 
anteriormente e com os quais se relacionam. Introduzem as 
orações subordinadas adjetivas.

O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um 
grupo racial sobre outros.

(afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros = 
oração subordinada adjetiva).

O pronome relativo “que” refere-se à palavra “sistema” e 
introduz uma oração subordinada. Diz-se que a palavra “sistema” 
é antecedente do pronome relativo que.

O antecedente do pronome relativo pode ser o pronome 
demonstrativo o, a, os, as.

Não sei o que você está querendo dizer.
Às vezes, o antecedente do pronome relativo não vem 

expresso.
Quem casa, quer casa.

Observe:
Pronomes relativos variáveis = o qual, cujo, quanto, os quais, 

cujos, quantos, a qual, cuja, quanta, as quais, cujas, quantas.
Pronomes relativos invariáveis = quem, que, onde.

Note que:
a) O pronome “que” é o relativo de mais largo emprego, 

sendo por isso chamado relativo universal. Pode ser substituído 
por o qual, a qual, os quais, as quais, quando seu antecedente for 
um substantivo.

O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. (= o qual)
A cantora que acabou de se apresentar é péssima. (= a qual)
Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção. (= os quais)
As cantoras que se apresentaram eram péssimas. (= as quais)

b) O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente 
pronomes relativos: por isso, são utilizados didaticamente para 
verificar se palavras como “que”, “quem”, “onde” (que podem ter 
várias classificações) são pronomes relativos. Todos eles são 
usados com referência à pessoa ou coisa por motivo de clareza 
ou depois de determinadas preposições:

Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o 
qual me deixou encantado. (O uso de “que”, neste caso, geraria 
ambiguidade.)

Essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas 
dúvidas? (Não se poderia usar “que” depois de sobre.)

c) O relativo “que” às vezes equivale a o que, coisa que, e se 
refere a uma oração.

Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a 
sua vocação natural.

d) O pronome “cujo” não concorda com o seu antecedente, 
mas com o consequente. Equivale a do qual, da qual, dos quais, 
das quais.

Este é o   caderno     cujas     folhas     estão rasgadas.
                 (antecedente)       (consequente) 

e) “Quanto” é pronome relativo quando tem por antecedente 
um pronome indefinido: tanto (ou variações) e tudo:

Emprestei tantos quantos      foram necessários.
       (antecedente)  

Ele fez  tudo quanto havia falado.
     (antecedente) 
 
f) O pronome “quem” se refere a pessoas e vem sempre 

precedido de preposição.

É um professor      a      quem      muito devemos.
   (preposição)  

g) “Onde”, como pronome relativo, sempre possui 
antecedente e só pode ser utilizado na indicação de lugar.

A casa onde morava foi assaltada.

h) Na indicação de tempo, deve-se empregar quando ou em 
que.

Sinto saudades da época em que (quando) morávamos no 
exterior.

i) Podem ser utilizadas como pronomes relativos as palavras:
- como (= pelo qual)
Não me parece correto o modo como você agiu semana 

passada.
- quando (= em que)
Bons eram os tempos quando podíamos jogar videogame.

j) Os pronomes relativos permitem reunir duas orações 
numa só frase.

O futebol é um esporte.
O povo gosta muito deste esporte.
O futebol é um esporte de que o povo gosta muito.

k) Numa série de orações adjetivas coordenadas, pode 
ocorrer a elipse do relativo “que”.

A sala estava cheia de gente que conversava, (que) ria, 
(que) fumava.

Pronomes Interrogativos

São usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas 
ou indiretas. Assim como os pronomes indefinidos, referem-
se à 3ª pessoa do discurso de modo impreciso. São pronomes 
interrogativos: que, quem, qual (e variações), quanto (e variações).

Quem fez o almoço?/ Diga-me quem fez o almoço.
Qual das bonecas preferes? / Não sei qual das bonecas 

preferes.
Quantos passageiros desembarcaram? / Pergunte quantos 

passageiros desembarcaram.

Sobre os pronomes:
O pronome pessoal é do caso reto quando tem função de 

sujeito na frase. O pronome pessoal é do caso oblíquo quando 
desempenha função de complemento. Vamos entender, 
primeiramente, como o pronome pessoal surge na frase e que 
função exerce. Observe as orações:

1. Eu não sei essa matéria, mas ele irá me ajudar.
2. Maria foi embora para casa, pois não sabia se devia ajudá-

lo.
Na primeira oração os pronomes pessoais “eu” e “ele” 

exercem função de sujeito, logo, são pertencentes ao caso reto. 
Já na segunda oração, observamos o pronome “lhe” exercendo 
função de complemento, e, consequentemente, é do caso oblíquo.
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Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso, 

o pronome oblíquo “lhe”, da segunda oração, aponta para a 
segunda pessoa do singular (tu/você): Maria não sabia se devia 
ajudar.... Ajudar quem? Você (lhe).

Importante: Em observação à segunda oração, o emprego do 
pronome oblíquo “lhe” é justificado antes do verbo intransitivo 
“ajudar” porque o pronome oblíquo pode estar antes, depois ou 
entre locução verbal, caso o verbo principal (no caso “ajudar”) 
estiver no infinitivo ou gerúndio. 

Eu desejo lhe perguntar algo.   
Eu estou perguntando-lhe algo.

Os pronomes pessoais oblíquos podem ser átonos ou tônicos: 
os primeiros não são precedidos de preposição, diferentemente 
dos segundos que são sempre precedidos de preposição.

- Pronome oblíquo átono: Joana me perguntou o que eu 
estava fazendo.

- Pronome oblíquo tônico: Joana perguntou para mim o que 
eu estava fazendo.

Questões

01. (Prefeitura de Praia Grande/SP - Agente 
Administrativo - IBAM) Observe as sentenças abaixo. 

I. Esta é a professora de cuja aula todos os alunos gostam. 
II. Aquela é a garota com cuja atitude discordei - tornamo-

nos inimigas desde aquele episódio. 
III. A criança cuja a família não compareceu ficou inconsolável.

O pronome ‘cuja’ foi empregado de acordo com a norma 
culta da língua portuguesa em:

(A) apenas uma das sentenças
(B) apenas duas das sentenças.
(C) nenhuma das sentenças.
(D) todas as sentenças.

02. (MPE/RS - Técnico Superior de Informática -  MPE)
Um estudo feito pela Universidade de Michigan constatou que 

o que mais se faz no Facebook, depois de interagir com amigos, 
é olhar os perfis de pessoas que acabamos de conhecer. Se você 
gostar do perfil, adicionará aquela pessoa, e estará formado um 
vínculo. No final, todo mundo vira amigo de todo mundo. Mas, 
não é bem assim. As redes sociais têm o poder de transformar 
os chamados elos latentes (pessoas que frequentam o mesmo 
ambiente social, mas não são suas amigas) em elos fracos – 
uma forma superficial de amizade. Pois é, por mais que existam 
exceções _______qualquer regra, todos os estudos mostram que 
amizades geradas com a ajuda da Internet são mais fracas, sim, 
do que aquelas que nascem e se desenvolvem fora dela.

Isso não é inteiramente ruim. Os seus amigos do peito 
geralmente são parecidos com você: pertencem ao mesmo 
mundo e gostam das mesmas coisas. Os elos fracos, não. Eles 
transitam por grupos diferentes do seu e, por isso, podem lhe 
apresentar novas pessoas e ampliar seus horizontes – gerando 
uma renovação de ideias que faz bem a todos os relacionamentos, 
inclusive às amizades antigas. O problema é que a maioria das 
redes na Internet é simétrica: se você quiser ter acesso às 
informações de uma pessoa ou mesmo falar reservadamente com 
ela, é obrigado a pedir a amizade dela. Como é meio grosseiro 
dizer “não” ________ alguém que você conhece, todo mundo acaba 
adicionando todo mundo. E isso vai levando ________ banalização 
do conceito de amizade.

É verdade. Mas, com a chegada de sítios como o Twitter, ficou 
diferente. Esse tipo de sítio é uma rede social completamente 
assimétrica. E isso faz com que as redes de “seguidores” e 
“seguidos” de alguém possam se comunicar de maneira muito 
mais fluida. Ao estudar a sua própria rede no Twitter, o sociólogo 
Nicholas Christakis, da Universidade de Harvard, percebeu 
que seus amigos tinham começado a se comunicar entre si 
independentemente da mediação dele. Pessoas cujo único ponto 
em comum era o próprio Christakis acabaram ficando amigas. 
No Twitter, eu posso me interessar pelo que você tem a dizer e 
começar a te seguir. Nós não nos conhecemos.

Mas você saberá quando eu o retuitar ou mencionar seu 
nome no sítio, e poderá falar comigo. Meus seguidores também 
podem se interessar pelos seus tuítes e começar a seguir você. 
Em suma, nós continuaremos não nos conhecendo, mas as 
pessoas que estão ________ nossa volta podem virar amigas entre 
si.

Adaptado de: COSTA, C. C.. Disponível em:
<http://super.abril.com.br/cotidiano/como-internet-

estamudando-amizade-619645.shtml>.

Considere as seguintes afirmações sobre a relação que se 
estabelece entre algumas palavras do texto e os elementos a que 
se referem. 

I. No segmento que nascem (L. 12), a palavra que se refere a 
amizades (L. 11). 

II. O segmento elos fracos (L. 15) retoma o segmento uma 
forma superficial de amizade (L. 09). 

III. Na frase Nós não nos conhecemos (L. 36), o pronome Nós 
refere-se aos pronomes eu (L. 35) e você (linha 35).

Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

03. (PC/MA - Farmacêutico Legista - FGV/2012) Observe 
a charge a seguir. 

Em relação à charge acima, assinale a afirmativa inadequada. 
(A) A fala do personagem é uma modificação intencional de 

uma fala de Cristo. 
(B) As duas ocorrências do pronome “eles” referem-se a 

pessoas distintas. 
(C) A crítica da charge se dirige às autoridades políticas no 

poder.
(D) A posição dos braços do personagem na charge repete a 

de Cristo na cruz. 
(E) Os elementos imagísticos da charge estão distribuídos de 

forma equilibrada. 

04. (IFC - Auditor - IFC - Adaptado) Leia o poema, do 
escritor modernista, Oswald de Andrade: Pronominais 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 
Assinale a alternativa INCORRETA referente ao uso da 

colocação pronominal:
(A) é aceitável utilizar a próclise na liberdade poética. 
(B) mostra no poema os distintos usos do pronome. 
(C) o pronome antes do verbo não é aceitável 

gramaticalmente. 
(D) afirma que não há normas para o uso de pronomes. 
(E) há transformação no uso do pronome.
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05. (PM/BA - Soldado da Polícia Militar - FCC) 

... tudo sobrevive em Caymmi ... (3º parágrafo)

O pronome grifado acima
(A) indica a presença de alguns temas, sobretudo ligados ás 

festividades da Bahia, que despertavam a curiosidade de alguns 
cantores nessa época.

(B) acentua a importância de Caymmi como um famoso 
compositor do rádio, o meio de divulgação mais conhecido no 
Rio de Janeiro.

(C) demonstra as influências recebidas por Caymmi de 
cantores famosos no Rio de Janeiro, que garantiram o sucesso 
de suas músicas.

(D) refere-se a presença dos diferentes elementos que 
serviram de inspiração para outros compositores, que também 
faziam sucesso no rádio.

(E) sintetiza a sequência, que vinha sido apresentada, dos 
temas referentes à Bahia abordados por Caymmi em suas 
músicas.

06. (PM/BA - Soldado da Polícia Militar - FCC) 
A substituição do elemento destacado pelo pronome 

correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada 
corretamente em:

(A) devoram alegremente a comida = devoram-a 
alegremente

(B) fazer alguma coisa = fazê-la
(C) metem o nariz = metem-lhe
(D) não compartilham [...] As nossas inibições = não lhes 

compartilham
(E) verbaliza um anseio = verbaliza-lo
 
07. (PC/MA - Delegado de Polícia - FGV - Adaptado) 

Policial - mediador de conflitos

No momento em que começa a existir essa transformação 
política e social, a compreensão da sociedade com um ambiente 
conflitivo, no qual os problemas da violência e da criminalidade 
são complexos, a polícia passa a ser demandada para garantir não 
mais uma ordem pública determinada mas sim os direitos, como 
está colocado na constituição de 88. Nesse novo contexto, a ordem 
pública passa a ser definida também no cotidiano, exigindo uma 
atuação estatal mediadora dos conflitos e interesses difusos e, 
muitas vezes, confusos. Por isso, a democracia exige justamente 
uma função policial protetora de direitos dos cidadãos em um 
ambiente conflitivo. A ação da polícia ocorre em um ambiente 
de incertezas, ou seja, o policial, quando sai para a rua, não sabe 
o que vai encontrar diretamente; ele tem uma ação determinada 
fazer e entra num campo de conflitividade social. Isso exige não 
uma garantia da ordem pública, como na polícia tradicional, 
sustentada somente nas ações repressivas, pelas quais o ato 
consiste em reprimir para resolver o problema. O campo de 
garantia de direitos exige uma ação mais preventiva, porque não 
tem um ponto determinado e certo para resolver.

(Azor Lopes da Silva Junior)

“No momento em que começa a existir essa transformação 
política e social, a compreensão da sociedade como um ambiente 
conflitivo, no qual os problemas da violência e da criminalidade 
são complexos(...)”

A presença do pronome demonstrativo essa na primeira 
frase desse segmento mostra que 

(A) a transformação aludida está presente no momento em 
que o texto foi composto.

(B) esse segmento do texto não é o segmento inicial, já que se 
refere a algo dito antes.

(C) a transformação política e social acontecerá em futuro 
próximo.

(D) o autor apresenta uma visão depreciativa sobre a 
transformação referida.

(E) o autor do texto considera a transformação algo 
conhecido de todos.

08. (TJ/SP - Assistente Social - VUNESP) Assinale a 
alternativa em que os pronomes estão empregados e colocados 
na frase de acordo com a norma-padrão.

(A) Nos surpreende, a cada dia, constatar a invasão das 
milícias, que espalham-se pelas favelas, ditando-as suas leis.

(B) Depois de invadir vários territórios da cidade, as milícias 
dominaram eles e ali instalaram-se.

(C) Há candidatos que usam as gangues: as procuram 
movidos pelo interesse em ter elas como aliadas.

(D) Quase nunca vê-se reação das comunidades diante do 
terror que as milícias as impõem.

(E) Milicianos instalam-se nas comunidades e impõem seu 
poder; consolidam-no pela prática do terror.

09. (PM/RJ - Oficial da Polícia Militar - Inglês -  IBFC) 

Texto I 
A vida no lixão de Gramacho - RJ

Considerado o maior aterro sanitário da América Latina, o 
Lixão de Gramacho é conhecido pelos seus diversos catadores e 
pelas histórias que ali com eles vivem.

Histórias das Ruas foi até lá para conhecer um pouco dessa 
realidade e poder trazer para vocês alguns fatos que não apenas 
chocam mas incomodam até mesmo os mais desinteressados.

O Lixão se localiza no bairro do Jardim Gramacho, no 
município de Duque de Caxias. O local recebe mais de 7 mil 
toneladas de lixo por dia. O bairro possui 20 mil habitantes que 
vivem na miséria e mais de 50% da população tiram sua renda 
da reciclagem de lixo que catam no aterro. 

As pessoas que vivem trabalhando com a reciclagem moram 
ao redor do aterro, em barracos de madeiras e papelão, em meio 
a muita lama e lixo, muito lixo. [...]

Adentramos a favela e, tudo o que eu via, me impressionava 
muito. Mesmo não sendo a rampa (nome dado à montanha de lixo 
que é localizada dentro do aterro), a quantidade de lixo diante 
dos meus olhos era extremamente exagerada. Ficava difícil até 
ver o chão, forrado de lixo. Durante a nossa caminhada, João [um 
dos catadores] me explicou como era a vida no Lixão. “Aqui nós 
trabalhamos para duas empresas que são donas de todo esse 
lixo. Não podemos trabalhar por conta própria. Enquanto eles 
se enriquecem com esse lixo que nós catamos e reciclamos, nós 
vivemos assim, nessa situação.”

O cenário daquela comunidade era praticamente um cenário 
de guerra. Carros tombados, pessoas com semblantes muito 
sofridos e crianças carregando crianças. O cheiro era muito forte, 
também devido à quantidade enorme de porcos que viviam no 
meio do monte de lixo, porcos que dividiam o espaço onde as 
crianças da comunidade brincavam. Além disso, percebi que não 
havia saneamento no local.

Perguntei ao Sr. João se ele fazia ideia de quantas crianças 
viviam lá e ele me respondeu: “Não tem como ter ideia disso.

São realmente muitas crianças que vivem no meio desse lixo 
e cada vez mais aumenta o número delas.” [...]

Conversei com muitas pessoas e pude perceber que a 
maioria não queria contar a sua história de vida. Percebi que 
quase ninguém gostava de tocar no assunto de como foi parar 
ali; era um assunto que incomodava a todos e espalhava certa 
tristeza no ar, tristeza muito mais nítida do que a pobreza em 
que eles vivem.

O Lixão será desativado até o dia 03/06. Para mim, ficou 
evidente que aquelas pessoas que vivem lá dependem daquele 
lixo para sobreviver, pois é de onde tiram o próprio sustento. 
Com todos os moradores que eu consegui conversar, perguntei o 
que eles iriam fazer e para onde pensarão ir depois que o Lixão 
fosse desativado. A resposta era sempre a mesma: “Não sabemos, 
estamos esperando o governo decidir o que vai fazer com todo 
mundo que mora aqui.” Alguns até disseram estar tristes devido 
ao fato de que o lixão iria fechar. [...]

No dia seguinte, voltando para São Paulo, vi algumas notícias 
em jornais de grande circulação em todo o país dizendo que o 
fim do Lixão de Gramacho marca um novo começo, uma nova 
vida para os moradores de lá. Fiquei chocado! Como a imprensa, 
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que tem como principal missão reportar a verdade dos fatos 
com espírito crítico, pode manipulá-los a ponto de “sugerir” que 
o mal é um bem?

(Fonte: www.historiasdasruas.com/2012 )

“Histórias das Ruas foi até lá para conhecer um pouco dessa 
realidade”

O pronome em destaque presente no trecho acima, foi usado 
em uma referência:

(A) Textual retomando uma ideia que já foi expressa.
(B) Espacial apontando para uma realidade próxima ao 

interlocutor.
(C) Temporal uma vez que revela uma realidade futura.
(D) Textual antecipando uma ideia que será expressa.
 
10.  TRF/4ª REGIÃO - Analista Judiciário - Engenharia 

Elétrica - FCC
Entre 1874 e 1876, apareceu numa revista alemã uma 

série de artigos sobre a pintura italiana. Eles vinham assinados 
por um desconhecido estudioso russo, Ivan Lermolieff, e 
fora um igualmente desconhecido Johannes Schwarze que 
os traduzira para o alemão. Os artigos propunham um novo 
método para a atribuição dos quadros antigos, que suscitou 
entre os historiadores reações contrastantes e vivas discussões. 
Somente alguns anos depois, o autor tirou a dupla máscara 
na qual se escondera. De fato, tratava-se do italiano Giovanni 
Morelli. E do “método morelliano” os historiadores da arte falam 
correntemente ainda hoje. 

Os museus, dizia Morelli, estão cheios de quadros atribuídos 
de maneira incorreta. Mas devolver cada quadro ao seu 
verdadeiro autor é difícil: muitíssimas vezes encontramo- nos 
frente a obras não assinadas, talvez repintadas ou num mau 
estado de conservação. Nessas condições, é indispensável poder 
distinguir os originais das cópias. Para tanto, porém, é preciso 
não se basear, como normalmente se faz, em características 
mais vistosas, portanto mais facilmente imitáveis, dos quadros. 
Pelo contrário, é necessário examinar os pormenores mais 
negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da 
escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, 
as formas dos dedos das mãos e dos pés. Com esse método, 
Morelli propôs dezenas e dezenas de novas atribuições em 
alguns dos principais museus da Europa. 

Apesar dos resultados obtidos, o método de Morelli foi 
muito criticado, talvez também pela segurança quase arrogante 
com que era proposto. Posteriormente foi julgado mecânico, 
grosseiramente positivista, e caiu em descrédito. Por outro lado, 
é possível que muitos estudiosos que falavam dele com desdém 
continuassem a usá-lo tacitamente para as suas atribuições. 
O renovado interesse pelos trabalhos de Morelli é mérito de 
E. Wind, que viu neles um exemplo típico da atitude moderna 
em relação à obra de arte - atitude que o leva a apreciar os 
pormenores, de preferência à obra em seu conjunto. Em 
Morelli existiria, segundo Wind, uma exacerbação do culto pela 
imediaticidade do gênio, assimilado por ele na juventude, em 
contato com os círculos românticos berlinenses. 

 (Adaptado de Carlo Ginzburg. Mitos, emblemas, sinais: 
morfologia e história. Trad. Federico Carotti. S.Paulo: Cia. das 

Letras, 1989, p.143-5) 

A substituição do elemento destacado pelo pronome 
correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada de 
modo INCORRETO em:

(A) devolver cada quadro ao seu verdadeiro autor = 
devolver-lhe cada quadro

(B) distinguir os originais das cópias = distinguir-lhes das 
cópias

(C) que suscitou [...] Reações contrastantes = que as 
suscitou

(D) propunham um novo método = propunham-no
(E) examinar os pormenores = examiná-los

Respostas
01. Resposta A
Não se usa artigo definido entre o pronome ora em discussão 

(cujo) e o substantivo subsequente. Por isso o número III está 
incorreta. A número II está incorreta, pois discordar concorda 
com a preposição “de”.

02. Resposta E
Todas as alternativas estão corretas e descritas no texto, essa 

é a ideia principal do autor.

03. Resposta B
 Mas que eles (sujeito 1) sabem o que fazem isso eles (sujeito 

1) sabem 

04. Resposta D
 Os pronomes são os átonos me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, 

nos, vos. Eles sempre estão vinculados a um verbo e, de acordo 
com a posição, recebem a seguinte classificação:

Próclise (antes do verbo): A pessoa não se feriu.
Ênclise (depois do verbo): A pessoa feriu-se.
Mesóclise (no meio do verbo): A pessoa ferir-se-á.
1 Não iniciar período com pronome átono
Quando o verbo está abrindo um período, os pronomes 

átonos não podem ser colocados antes do verbo. Com isso, a 
próclise é proibida, será feito uso da mesóclise ou da ênclise.

Exemplos: Diga-me toda a verdade. Recomenda-se cautela. 
Pedir-se-á silêncio.

2 Respeitar as palavras atrativas
Há palavras e expressões que exigem que o pronome seja 

colocado antes do verbo. Nasce, assim, o uso obrigatório da 
próclise graças às palavras atrativas (confira a lista de palavras 
atrativas ao final do texto).

Exemplos: Não se faz isso. Aqui se canta, lá se chora. Sei que 
se alcançará o resultado desejado.

3 Não colocar pronomes átonos após o particípio
O correto é analisar cada situação para observar o lugar 

adequado, mas nunca após o particípio.

Exemplos: Tínhamos nos referido ao caso certo. Havia-me 
pedido algo impossível. Tinham se queixado ao guarda.

4 Não colocar pronomes átonos após verbos conjugados no 
futuro do indicativo

A depender do caso, caberá a mesóclise ou a próclise, mas 
nunca após o futuro do indicativo.

Exemplos: Não se queixará novamente disso. Ver-se-á o 
valor novamente. Sabemos que se reverterá a situação.

Detalhe
Na língua portuguesa, a palavra “se” pode ser conjunção 

ou pronome átono e há situações em que ambos podem 
muito corretamente aparecer na mesma construção, cada um 
exercendo seu papel.

Exemplos: Ele não sabia se se queixava comigo ou com você. 
Tudo ficará melhor se se dispuserem a ajudar. A mulher não 
conseguiu pensar se se mantinha calada ou gritava.

Lista das palavras atrativas
a) palavras com sentido negativo: não, nunca, jamais, 

ninguém, nada, nenhum, nem, etc. Exemplo: Nunca se meta em 
confusões.

b) advérbios (sem vírgula): aqui, ali, só, também, bem, mal, 
hoje, amanhã, ontem, já, nunca, jamais, apenas, tão, talvez, etc. 
Exemplo: Ontem a vi na aula. Com a vírgula, cessa a atração: 
Ontem, vi-a na aula. Aqui, trabalha-se muito.

c) pronomes indefinidos: todo, tudo, alguém, ninguém, 
algum, etc. Exemplo: Tudo se tornou esclarecido para nós.

d) pronomes ou advérbios interrogativos (o uso destas 
palavras no início da oração interrogativa atrai o pronome 
para antes do verbo): O que? Quem? Por que? Quando? Onde? 
Como? Quanto? Exemplo: Quem a vestiu assim?
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e) pronomes relativos: que, o qual, quem, cujo, onde, 

quanto, quando, como. Exemplo: Havia duas ideias que se 
tornaram importantes.

f) conjunções subordinativas: que, uma vez que, já que, 
embora, ainda que, desde que, posto que, caso, contanto que, 
conforme, quando, depois que, sempre que, para que, a fim de 
que, à proporção que, à medida que, etc. Exemplo: Já era tarde 
quando se notou o problema.

g) em + gerúndio: deve-se usar o pronome entre “em” e o 
gerúndio. Exemplo: Em se tratando de corrupção, o Brasil tem 
experiência.

05. Resposta E
 “Tudo” significa: pronome indefinido. A totalidade, a 

universalidade de coisas e pessoas: tudo passa na vida; mulheres 
e homens, crianças e velhos, tudo resvalou no sorvedouro da 
eternidade.  Dentro do contexto, o autor utilizou este pronome 
para sintetizar o assunto que havia falado antes. 

06. Resposta B
Fazer Alguma coisa = fazê-la (esta é a afirmativa correta, 

porque se utiliza “la” após verbos terminados em “r, s ou z”;

07. Resposta B
O pronome demonstrativo “essa” exerce função coesiva 

anafórica, visto que se refere a elementos ditos anteriormente 
à sua utilização.

08. Resposta E
Milicianos instalam-se nas comunidades e impõem seu 

poder; consolidam-no pela prática do terror.
Milicianos instalam-se nas comunidades e impõem seu 

poder;

Certos verbos da Língua Portuguesa expressam, na sua 
forma infinitiva, a ideia de ação reflexiva. Para indicar que o 
objeto da ação é a mesma pessoa que o sujeito que a pratica, é 
obrigatória a concordância em pessoa entre o pronome reflexivo 
e a pessoa à qual se refere.

O pronome “se” torna-se, portanto, parte integrante dos 
verbos reflexivos.

...consolidam-no pela prática do terror.
Em verbos terminados em -am, -em, -ão e -õe os pronomes 

se tornam no(s), na(s).

09. Resposta A
ESSE: é retomando, ou seja, referindo-se ao passado
ESTE: é antecipando uma ideia que será expressa

10. Resposta B
a) devolver cada quadro ao seu verdadeiro autor = devolver-

lhe cada quadro CORRETO. Quando a substituição do termo 
sublinhado se adequar a forma “ A ELE” o pronome “lhe” estará 
correto.

b) distinguir os originais das cópias = distinguir-lhes das 
cópias INCORRETO. O verbo exige como complemento um OD e 
em todo verbo transitivo direto terminado em R, S e Z usa-se as 
formas LO, LA, LOS, LAS.

c) que suscitou [...] reações contrastantes = que as suscitou 
CORRETO. O verbo exige como complemento um OD

d) propunham um novo método = propunham-no CORRETO. 
Verbo que exige um OD, na forma no, na, nos, nas

e) examinar os pormenores = examiná-los CORRETO. O 
verbo exige um OD e que o pronome seja empregado na forma 
LO, LA, LOS, LAS, devido a sua terminação.

Substantivo

Tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é 
a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam 
os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos 
também nomeiam:

-lugares: Alemanha, Porto Alegre...
-sentimentos: raiva, amor...
-estados: alegria, tristeza...

-qualidades: honestidade, sinceridade...
-ações: corrida, pescaria...

Morfossintaxe do substantivo

Nas orações de língua portuguesa, o substantivo em geral 
exerce funções diretamente relacionadas com o verbo: atua 
como núcleo do sujeito, dos complementos verbais (objeto 
direto ou indireto) e do agente da passiva. Pode ainda funcionar 
como núcleo do complemento nominal ou do aposto, como 
núcleo do predicativo do sujeito ou do objeto ou como núcleo 
do vocativo. Também encontramos substantivos como núcleos 
de adjuntos adnominais e de adjuntos adverbiais - quando essas 
funções são desempenhadas por grupos de palavras. 

Classificação dos Substantivos

1-  Substantivos Comuns e Próprios
Observe a definição:

s.f. 1: Povoação maior que vila, com muitas casas e edifícios, 
dispostos em ruas e avenidas (no Brasil, toda a sede de município 
é cidade). 2. O centro de uma cidade (em oposição aos bairros).

Qualquer “povoação maior que vila, com muitas casas e 
edifícios, dispostos em ruas e avenidas” será chamada cidade. 
Isso significa que a palavra cidade é um substantivo comum.

Substantivo Comum é aquele que designa os seres de uma 
mesma espécie de forma genérica.

cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro.

Estamos voando para Barcelona.
 
O substantivo Barcelona designa apenas um ser da espécie 

cidade. Esse substantivo é próprio. Substantivo Próprio: é 
aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma 
particular.

Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil.
 
2 - Substantivos Concretos e Abstratos

LÂMPADA  MALA

Os substantivos lâmpada e mala designam seres com 
existência própria, que são independentes de outros seres. São 
assim, substantivos concretos.

Substantivo Concreto: é aquele que designa o ser que existe, 
independentemente de outros seres.

Obs.: os substantivos concretos designam seres do mundo 
real e do mundo imaginário.

Seres do mundo real: homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, 
etc.

Seres do mundo imaginário: saci, mãe-d’água, fantasma, etc.
 
Observe agora:

Beleza exposta
Jovens atrizes veteranas destacam-se pelo visual.

O substantivo beleza designa uma qualidade.
Substantivo Abstrato: é aquele que designa seres que 

dependem de outros para se manifestar ou existir.
Pense bem: a beleza não existe por si só, não pode ser 

observada. Só podemos observar a beleza numa pessoa ou coisa 
que seja bela. A beleza depende de outro ser para se manifestar. 
Portanto, a palavra beleza é um substantivo abstrato.

Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, 
ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos, 
e sem os quais não podem existir.

vida (estado), rapidez (qualidade), viagem (ação), saudade 
(sentimento).  
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3 - Substantivos Coletivos
Ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, outra 

abelha, mais outra abelha.
Ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas.
Ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame.

Note que, no primeiro caso, para indicar plural, foi necessário 
repetir o substantivo: uma abelha, outra abelha, mais outra 
abelha...

No segundo caso, utilizaram-se duas palavras no plural.
No terceiro caso, empregou-se um substantivo no singular 

(enxame) para designar um conjunto de seres da mesma espécie 
(abelhas).

O substantivo enxame é um substantivo coletivo.

Substantivo Coletivo: é o substantivo comum que, mesmo 
estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma 
espécie.

Formação dos Substantivos

Substantivos Simples e Compostos

Chuva - subst. Fem. 1 - água caindo em gotas sobre a terra.

O substantivo chuva é formado por um único elemento ou 
radical. É um substantivo simples.

Substantivo Simples: é aquele formado por um único 
elemento.

Outros substantivos simples: tempo, sol, sofá, etc. Veja agora: 
O substantivo guarda-chuva é formado por dois elementos 
(guarda + chuva). Esse substantivo é composto.

Substantivo Composto: é aquele formado por dois ou mais 
elementos.

Outros exemplos: beija-flor, passatempo.
 
Substantivos Primitivos e Derivados
Meu limão meu limoeiro,
meu pé de jacarandá...

O substantivo limão é primitivo, pois não se originou de 
nenhum outro dentro de língua portuguesa.

Substantivo Primitivo: é aquele que não deriva de nenhuma 
outra palavra da própria língua portuguesa.

O substantivo limoeiro é derivado, pois se originou a partir 
da palavra limão.

Substantivo Derivado: é aquele que se origina de outra 
palavra.

Flexão dos substantivos
O substantivo é uma classe variável. A palavra é variável 

quando sofre flexão (variação). A palavra menino, por exemplo, 
pode sofrer variações para indicar:

Plural: meninos
Feminino: menina
Aumentativo: meninão
Diminutivo: menininho

Flexão de Gênero
Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar 

sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa, 
há dois gêneros: masculino e feminino. Pertencem ao 
gênero masculino os substantivos que podem vir precedidos dos 
artigos o, os, um, uns. Veja estes títulos de filmes:

O velho e o mar
Um Natal inesquecível
Os reis da praia
 
Pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem 

vir precedidos dos artigos a, as, uma, umas:
A história sem fim
Uma cidade sem passado
As tartarugas ninjas

Substantivos Biformes e Substantivos Uniformes

Substantivos Biformes (= duas formas):  ao indicar nomes 
de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado 
ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o 
masculino e outra para o feminino. Observe: gato – gata, homem 
– mulher, poeta – poetisa, prefeito - prefeita

Substantivos Uniformes: são aqueles que apresentam uma 
única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o 
feminino. Classificam-se em:

- Epicenos: têm um só gênero e nomeiam bichos.
a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré 

fêmea.
- Sobrecomuns: têm um só gênero e nomeiam pessoas.
a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, 

o indivíduo.

- Comuns de Dois Gêneros: indicam o sexo das pessoas por 
meio do artigo.

o colega e a colega, o doente e a doente, o artista e a artista.
Saiba que:
- Substantivos de origem grega terminados em ema ou oma, 

são masculinos.
o axioma, o fonema, o poema, o sistema, o sintoma, o teorema.
- Existem certos substantivos que, variando de gênero, 

variam em seu significado.
o rádio (aparelho receptor) e a rádio (estação emissora) o 

capital (dinheiro) e a capital (cidade)

Formação do Feminino dos Substantivos Biformes
a) Regra geral: troca-se a terminação -o por -a.
aluno - aluna

b) Substantivos terminados em -ês: acrescenta-se -a ao 
masculino.

freguês - freguesa

c) Substantivos terminados em -ão: fazem o feminino de três 
formas:

- troca-se -ão por -oa. =       patrão – patroa                
- troca-se -ão por -ã.   =   campeão - campeã
- troca-se -ão por ona.  =  solteirão - solteirona

Exceções: barão – baronesa     ladrão- ladra     sultão - sultana

d) Substantivos terminados em -or:
- acrescenta-se -a ao masculino  = doutor – doutora     
- troca-se -or por -triz:   =   imperador - imperatriz

e) Substantivos com feminino em -esa, -essa, -isa:
cônsul - consulesa       abade - abadessa     poeta - poetisa
duque - duquesa          conde - condessa      profeta - profetisa

f) Substantivos que formam o feminino trocando o -e final 
por -a:

elefante - elefanta

g) Substantivos que têm radicais diferentes no masculino e 
no feminino:

bode – cabra                boi - vaca

h) Substantivos que formam o feminino de maneira especial, 
isto é, não seguem nenhuma das regras anteriores:

czar – czarina                   réu - ré

Formação do Feminino dos Substantivos Uniformes

- Epicenos:
Novo jacaré escapa de policiais no rio Pinheiros.
Não é possível saber o sexo do jacaré em questão. Isso ocorre 

porque o substantivo jacaré tem apenas uma forma para indicar 
o masculino e o feminino.
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Alguns nomes de animais apresentam uma só forma para 

designar os dois sexos. Esses substantivos são chamados de 
epicenos. No caso dos epicenos, quando houver a necessidade 
de especificar o sexo, utilizam-se palavras macho e fêmea.

A cobra macho picou o marinheiro.
A cobra fêmea escondeu-se na bananeira.

Sobrecomuns:

Entregue as crianças à natureza.
A palavra crianças refere-se tanto a seres do sexo masculino, 

quanto a seres do sexo feminino. Nesse caso, nem o artigo nem 
um possível adjetivo permitem identificar o sexo dos seres a que 
se refere a palavra. Veja:

A criança chorona chamava-se João.
A criança chorona chamava-se Maria.
Outros substantivos sobrecomuns: 
a criatura =  João é uma boa criatura.  Maria é uma boa 

criatura.
o cônjuge =  O cônjuge de João faleceu.      O 

cônjuge de Marcela faleceu

Comuns de Dois Gêneros:

Motorista tem acidente idêntico 23 anos depois.
Quem sofreu o acidente: um homem ou uma mulher?
É impossível saber apenas pelo título da notícia, uma vez 

que a palavra motorista é um substantivo uniforme. O restante 
da notícia informa-nos de que se trata de um homem.

A distinção de gênero pode ser feita através da análise do 
artigo ou adjetivo, quando acompanharem o substantivo.

o colega - a colega
o imigrante - a imigrante
um jovem - uma jovem
artista famoso - artista famosa
repórter francês - repórter francesa

- A palavra personagem é usada indistintamente nos dois 
gêneros.

a) Entre os escritores modernos nota-se acentuada 
preferência pelo masculino:

O menino descobriu nas nuvens os personagens dos contos de 
carochinha.

b) Com referência a mulher, deve-se preferir o feminino:
O problema está nas mulheres de mais idade, que não aceitam 

a personagem.
Não cheguei assim, nem era minha intenção, a criar uma 

personagem.
- Diz-se: o (ou a) manequim Marcela, o (ou a) modelo 

fotográfico Ana Belmonte.

Observe o gênero dos substantivos seguintes:
Masculinos  
o tapa
o eclipse
o lança-perfume
o dó (pena)
o sanduíche
o clarinete
o champanha
o sósia
o maracajá 
o clã
o hosana
o herpes
o pijama
o suéter
o soprano
o proclama
o pernoite 
o púbis  

Femininos 
a dinamite
a áspide

a derme
a hélice
a alcíone
a filoxera
a clâmide
a omoplata
a cataplasma
a pane
a mascote
a gênese
a entorse
a libido
a cal
a faringe
a cólera (doença)
a ubá (canoa)

- São geralmente masculinos os substantivos de origem 
grega terminados  em -ma:

o grama (peso)
o quilograma
o plasma
o apostema
o diagrama 
o epigrama
o telefonema
o estratagema
o dilema
o teorema 
o apotegma
o trema
o eczema
o edema
o magma  
o anátema
o estigma
o axioma
o tracoma
o hematoma

Exceções: a cataplasma, a celeuma, a fleuma, etc.
 
Gênero dos Nomes de Cidades:

Com raras exceções, nomes de cidades são femininos.
A histórica Ouro Preto.
A dinâmica São Paulo.
A acolhedora Porto Alegre.
Uma Londres imensa e triste. 

Exceções: o Rio de Janeiro, o Cairo, o Porto, o Havre.

Gênero e Significação:

Muitos substantivos têm uma significação no masculino e 
outra no feminino.

Observe:

o baliza (soldado que, que à frente da tropa, indica os 
movimentos que se deve realizar em conjunto; o que vai à frente 
de um bloco carnavalesco, manejando um bastão)  

a baliza (marco, estaca; sinal que marca um limite ou 
proibição de trânsito)

o cabeça (chefe)  
a cabeça (parte do corpo)

o cisma (separação religiosa, dissidência) 
a cisma (ato de cismar, desconfiança)

o cinza (a cor cinzenta)                          
a cinza (resíduos de combustão)

o capital (dinheiro)                                     
a capital (cidade)
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o coma (perda dos sentidos)              
a coma (cabeleira)

o coral (pólipo, a cor vermelha, canto em coro)  
a coral (cobra venenosa)

o crisma (óleo sagrado, usado na administração da crisma  e 
de outros sacramentos)                         

a crisma (sacramento da confirmação)

o cura (pároco)                                                
a cura (ato de curar)

o estepe (pneu sobressalente)               
a estepe (vasta planície de vegetação)

o guia (pessoa que guia outras)               
a guia (documento, pena grande das asas das aves)

o grama (unidade de peso)               
a grama (relva)

o caixa (funcionário da caixa)               
a caixa (recipiente, setor de pagamentos)

o lente (professor)                                      
a lente (vidro de aumento)

o moral (ânimo)                                      
a moral (honestidade, bons costumes, ética)

o nascente (lado onde nasce o Sol)    
a nascente (a fonte)

o maria-fumaça (trem como locomotiva a vapor) 
a maria-fumaça (locomotiva movida a vapor)

o pala (poncho)                                      
a pala (parte anterior do boné ou quepe, anteparo)

o rádio (aparelho receptor)               
a rádio (estação emissora)

o voga (remador)                                      
a voga (moda, popularidade)
                        
Flexão de Número do Substantivo

Em português, há dois números gramaticais: o singular, que 
indica um ser ou um grupo de seres, e 

o plural, que indica mais de um ser ou grupo de seres.  A 
característica do plural é o “s” final.

 
Plural dos Substantivos Simples

a) Os substantivos terminados em vogal, ditongo oral e “n” 
fazem o plural pelo acréscimo de “s”.

pai – pais               ímã - ímãs      hífen - hifens (sem acento, no 
plural).

Exceção: cânon - cânones.

b) Os substantivos terminados em “m” fazem o plural em 
“ns”.

homem - homens.

c) Os substantivos terminados em “r” e “z” fazem o plural 
pelo acréscimo de “es”.

revólver – revólveres                   raiz - raízes
Atenção: O plural de caráter é caracteres.

d) Os substantivos terminados em al, el, ol, ul flexionam-se 
no plural, trocando o “l” por “is”.

quintal -  quintais              caracol – caracóis              hotel - hotéis
Exceções: mal e males, cônsul e cônsules.

e) Os substantivos terminados em “il” fazem o plural de duas 
maneiras: 

- Quando oxítonos, em “is”: canil - canis
- Quando paroxítonos, em “eis”: míssil - mísseis.
Obs.: a palavra réptil pode formar seu plural de duas 

maneiras: répteis ou reptis (pouco usada).
f) Os substantivos terminados em “s” fazem o plural de duas 

maneiras: 
- Quando monossilábicos ou oxítonos, mediante o acréscimo 

de “es”: ás – ases / retrós - retroses
- Quando paroxítonos ou proparoxítonos, ficam invariáveis: 

o lápis - os lápis  /  o ônibus - os ônibus.
g) Os substantivos terminados em “ao” fazem o plural de três 

maneiras.
- substituindo o -ão por -ões: ação - ações
- substituindo o -ão por -ães: cão - cães
- substituindo o -ão por -ãos: grão - grãos
h) Os substantivos terminados em “x” ficam invariáveis: o 

látex - os látex.

Plural dos Substantivos Compostos
A formação do plural dos substantivos compostos depende 

da forma como são grafados, do tipo de palavras que formam 
o composto e da relação que estabelecem entre si. Aqueles que 
são grafados sem hífen comportam-se como os substantivos 
simples:

aguardente e aguardentes                     girassol e girassóis
pontapé e pontapés                              malmequer e malmequeres

O plural dos substantivos compostos cujos elementos são 
ligados por hífen costuma provocar muitas dúvidas e discussões. 
Algumas orientações são dadas a seguir:

a) Flexionam-se os dois elementos, quando formados de: 
substantivo + substantivo = couve-flor e couves-flores 
substantivo + adjetivo = amor-perfeito e amores-perfeitos 
adjetivo + substantivo = gentil-homem e gentis-homens
numeral + substantivo = quinta-feira e quintas-feiras

b) Flexiona-se somente o segundo elemento, quando 
formados de: 

verbo + substantivo = guarda-roupa e guarda-roupas 
palavra invariável + palavra variável = alto-falante e alto-

falantes 
palavras repetidas ou imitativas = reco-reco e reco-recos

c) Flexiona-se somente o primeiro elemento, quando 
formados de: 

substantivo + preposição clara + substantivo = água-de-
colônia e águas-de-colônia

substantivo + preposição oculta + substantivo = cavalo-
vapor e cavalos-vapor

substantivo + substantivo que funciona como determinante 
do primeiro, ou seja, especifica a função ou o tipo do termo 
anterior.

palavra-chave - palavras-chave 
bomba-relógio - bombas-relógio
notícia-bomba - notícias-bomba
homem-rã - homens-rã

d) Permanecem invariáveis, quando formados de: 
verbo + advérbio = o bota-fora e os bota-fora 
verbo + substantivo no plural = o saca-rolhas e os saca-rolhas

e) Casos Especiais
o louva-a-deus e os louva-a-deus
o bem-te-vi e os bem-te-vis
o bem-me-quer e os bem-me-queres
o joão-ninguém e os joões-ninguém.

Plural das Palavras Substantivadas

As palavras substantivadas, isto é, palavras de outras classes 
gramaticais usadas como substantivo, apresentam, no plural, as 
flexões próprias dos substantivos.
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Pese bem os prós e os contras.
O aluno errou na prova dos noves.
Ouça com a mesma serenidade os sins e os nãos.
Obs.: numerais substantivados terminados em “s” ou “z” não 

variam no plural.
Nas provas mensais consegui muitos seis e alguns dez.

Plural dos Diminutivos

Flexiona-se o substantivo no plural, retira-se o “s” final e 
acrescenta-se o sufixo diminutivo.

pãe(s) + zinhos  =  pãezinhos
animai(s) + zinhos   =  animaizinhos
botõe(s) + zinhos     = botõezinhos
chapéu(s) + zinhos   = chapeuzinhos
farói(s) + zinhos  =  faroizinhos
tren(s) + zinhos   = trenzinhos
colhere(s) + zinhas   = colherezinhas
flore(s) + zinhas = florezinhas 
mão(s) + zinhas  =  mãozinhas
papéi(s) + zinhos  = papeizinhos
nuven(s) + zinhas  =  nuvenzinhas
funi(s) + zinhos  =  funizinhos
túnei(s) + zinhos  =  tuneizinhos
pai(s) + zinhos  =  paizinhos
pé(s) + zinhos  =  pezinhos
pé(s) + zitos   =  pezitos

Plural dos Nomes Próprios Personativos

Devem-se pluralizar os nomes próprios de pessoas sempre 
que a terminação preste-se à flexão.

Os Napoleões também são derrotados.
As Raquéis e Esteres.

Plural dos Substantivos Estrangeiros

Substantivos ainda não aportuguesados devem ser escritos 
como na língua original, acrescentando -se “s” (exceto quando 
terminam em “s” ou “z”).

os shows                   os shorts              os jazz
Substantivos já aportuguesados flexionam-se de acordo com 

as regras de nossa língua:
 os clubes  os chopes
 os jipes  os esportes
 as toaletes os bibelôs
 os garçons os réquiens

Observe o exemplo:
Este jogador faz gols toda vez que joga.
O plural correto seria gois (ô), mas não se usa.

Plural com Mudança de Timbre

Certos substantivos formam o plural com mudança de 
timbre da vogal tônica (o fechado / o aberto). É um fato fonético 
chamado metafonia (plural metafônico).

Singular Plural Singular Plural

corpo (ô) 
esforço 
fogo 
forno 
fosso 
imposto 
olho

corpos (ó) 
esforços 
fogos 
fornos 
fossos 
impostos 
olhos

osso (ô) 
ovo 
poço 
porto 
posto 
rogo 
tijolo

ossos (ó) 
ovos 
poços 
portos 
postos 
rogos 
tijolos

Têm a vogal tônica fechada (ô): adornos, almoços, bolsos, 
esposos, estojos, globos, gostos, polvos, rolos, soros, etc.

Obs.: distinga-se molho (ô) = caldo (molho de carne), de 
molho (ó) = feixe (molho de lenha).

Particularidades sobre o Número dos Substantivos

a) Há substantivos que só se usam no singular:
o sul, o norte, o leste, o oeste, a fé, etc.
b) Outros só no plural:
as núpcias, os víveres, os pêsames, as espadas/os paus 

(naipes de baralho), as fezes.
c) Outros, enfim, têm, no plural, sentido diferente do singular:
bem (virtude) e bens (riquezas)
honra (probidade, bom nome) e honras (homenagem, 

títulos)
d) Usamos às vezes, os substantivos no singular, mas com 

sentido de plural:
Aqui morreu muito negro.
Celebraram o sacrifício divino muitas vezes em capelas 

improvisadas.

Flexão de Grau do Substantivo
Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as 

variações de tamanho dos seres. Classifica-se em:

- Grau Normal - Indica um ser de tamanho considerado 
normal. Por exemplo: casa

- Grau Aumentativo - Indica o aumento do tamanho do ser. 
Classifica-se em: 

Analítico = o substantivo é acompanhado de um adjetivo que 
indica grandeza. Por exemplo: casa grande. 

Sintético = é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de 
aumento. Por exemplo: casarão.

- Grau Diminutivo - Indica a diminuição do tamanho do ser. 
Pode ser: 

Analítico = substantivo acompanhado de um adjetivo que 
indica pequenez. Por exemplo: casa pequena. 

Sintético = é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de 
diminuição. Por exemplo: casinha.

Fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf12.php

Questões

01. (Escrevente TJ SP Vunesp) A flexão de número do 
termo “preços-sombra” também ocorre com o plural de

(A) reco-reco.
(B) guarda-costa.
(C) guarda-noturno.
(D) célula-tronco.
(E) sem-vergonha.

02. (Escrevente TJ SP Vunesp) Assinale a alternativa cujas 
palavras se apresentam     flexionadas de acordo com a norma-
padrão.

(A) Os tabeliãos devem preparar o documento.
(B) Esses cidadões tinham autorização para portar fuzis.
(C) Para autenticar as certidãos, procure o cartório local.
(D) Ao descer e subir escadas, segure-se nos corrimãos.
(E) Cuidado com os degrais, que são perigosos!

03. Indique a alternativa em que a flexão do substantivo está 
errada:

A) Catalães.    
B) Cidadãos.    
C) Vulcães.    
D) Corrimões.

04. Assinale o par de vocábulos que fazem o plural da mesma 
forma que “balão” e “caneta-tinteiro”:

a) vulcão, abaixo-assinado;
b) irmão, salário-família;
c) questão, manga-rosa;
d) bênção, papel-moeda;
e) razão, guarda-chuva.
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05. Sabendo-se que há substantivos que no masculino têm 

um significado e no feminino têm outro, diferente, marque a 
alternativa em que há um substantivo que não corresponde ao 
seu significado:

a) O capital = dinheiro;
A capital = cidade principal;
b) O grama = unidade de medida;
A grama = vegetação rasteira;
c) O rádio = aparelho transmissor;
A rádio = estação geradora;
d) O cabeça = o chefe;
A cabeça = parte do corpo;
e) A cura = o médico.
O cura = ato de curar.

06. Correlacione os substantivos com os respectivos 
coletivos, e indique a alternativa correta:

I - Bispos.
II - Cães de caça.
III -Vadios.
IV -Papéis.
(  ) Resma.
(  ) Concílio.
(  ) Corja.
(  ) Matilha.

A) IV, I, III, II.
B) III, I, II, IV.
C) I, III, II, IV.
D) III, I, IV, II.

07. Indique a alternativa que apresenta erro na formação do 
plural:

A) Os boias-frias participaram da manifestação na estrada.
B) Colocaram tanto alpiste, que o quintal ficou cheio de 

beija-flores.
C) Aqueles pães de ló estavam deliciosos.
D) Os abaixos-assinados foram entregues ao diretor.

08. Das palavras abaixo, faz plural como “assombrações”
A) perdão.       
B) bênção.     
C) alemão.    
D) cristão.     
E) capitão.

9. Entre os substantivos selecionados nas alternativas 
a seguir, há apenas um que pertence ao gênero masculino. 
Indique-o:

A) alface        
B) omoplata     
C) comichão    
D) lança-perfume

10. Assinale a frase correta quanto ao emprego do gênero 
dos substantivos.

A) A perda das esperanças provocou uma profunda dó na 
personagem.

B) O advogado não deu o ênfase necessário às milhares de 
solicitações.

C) Ele vestiu o pijama e sentou-se para beber uma champanha 
gelada.

D) O omelete e o couve foram acompanhados por doses do 
melhor aguardente.

E) O beliche não coube na quitinete recém-comprada pelos 
estudantes.

Respostas
1-D / 2-D / 3-C / 4-C / 5-E / 6-A / 7-D / 8-A / 9-D / 10-E

Comentários
1-) Flexiona-se somente o primeiro elemento, quando 

formado de substantivo + substantivo que funciona como 
determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou o tipo 
do termo anterior.                      = células-tronco

2-) 
A) Os tabeliãos devem preparar o documento.        = tabeliães 
B) Esses cidadões tinham autorização para portar fuzis.   = 

cidadãos
C) Para autenticar as certidãos, procure o cartório local.    = 

certidões
E) Cuidado com os degrais, que são perigosos!   =degraus

3-) Vulcões

4-) Assinale o par de vocábulos que fazem o plural da mesma 
forma que “balão” e “caneta-tinteiro”:

Balões         /    canetas-tinteiro
a) vulcões, abaixo-assinados;
b) irmãos, salários-família;
d) bênçãos, papéis-moeda;
e) razões, guarda-chuvas.

5-)   o cura: sacerdote        a cura: ato ou efeito de curar

6-) 
I - Bispos.
II - Cães de caça.
III -Vadios.
IV -Papéis.
(  ) Resma   = papéis                 IV
(  ) Concílio.   = bispos               I
(  ) Corja.  = vadios                   III
(  ) Matilha.   = cães de caça     II

7-) Os abaixo-assinados foram entregues ao diretor.

8-) 
b) bênçãos. 
c) alemães. 
d) cristãos. 
e) capitães.

9-) 
A) a alface
B) a omoplata
C) a comichão
D) o lança-perfume

10-) 
A) A perda das esperanças provocou um profundo dó na 

personagem.
B) O advogado não deu a ênfase necessário às milhares de 

solicitações.
C) Ele vestiu o pijama e sentou-se para beber um champanha 

gelado.
D) A omelete e a couve foram acompanhadas por doses da 

melhor aguardente.

Adjetivo

Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou 
característica do ser e se relaciona com o substantivo.

Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos 
que, além de expressar uma qualidade, ela pode ser colocada ao 
lado de um substantivo: homem bondoso, moça bondosa, pessoa 
bondosa.

Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, 
não acontece o mesmo; não faz sentido dizer: homem bondade, 
moça bondade, pessoa bondade. 

Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo.

Morfossintaxe do Adjetivo:
O adjetivo exerce sempre funções sintáticas (função dentro 

de uma oração) relativas aos substantivos, atuando como adjunto 
adnominal ou como predicativo (do sujeito ou do objeto).

Adjetivo Pátrio
Indica a nacionalidade ou o lugar de origem do ser. Observe 

alguns deles:
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Estados e cidades brasileiros:

Alagoas alagoano
Amapá amapaense
Aracaju aracajuano ou aracajuense
Amazonas amazonense ou baré
Belo Horizonte belo-horizontino
Brasília brasiliense
Cabo Frio cabo-friense
Campinas campineiro ou campinense

Adjetivo Pátrio Composto 
Na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro 

elemento aparece na forma reduzida e, normalmente, erudita. 
Observe alguns exemplos:

África afro- / Por exemplo: Cultura afro-americana
Alemanha germano- ou teuto- / Por exemplo: 

Competições teuto-inglesas
América américo- / Por exemplo: Companhia 

américo-africana
Bélgica belgo- / Por exemplo: Acampamentos belgo-

franceses
China sino- / Por exemplo: Acordos sino-japoneses
Espanha hispano- / Por exemplo: Mercado hispano-

português
Europa euro- / Por exemplo: Negociações euro-

americanas
França franco- ou galo- / Por exemplo: Reuniões 

franco-italianas
Grécia greco- / Por exemplo: Filmes greco-romanos
Inglaterra anglo- / Por exemplo: Letras anglo-

portuguesas
Itália ítalo- / Por exemplo: Sociedade ítalo-

portuguesa
Japão nipo- / Por exemplo: Associações nipo-

brasileiras
Portugal luso- / Por exemplo: Acordos luso-brasileiros

Flexão dos adjetivos

O adjetivo varia em gênero, número e grau.
   
Gênero dos Adjetivos

Os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem 
(masculino e feminino). De forma semelhante aos substantivos, 
classificam-se em: 

Biformes - têm duas formas, sendo uma para o masculino e 
outra para o feminino. 

Por exemplo: ativo e ativa, mau e má, judeu e judia.

Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino 
somente o último elemento. 

Por exemplo: o moço norte-americano, a moça norte-
americana. 

Exceção: surdo-mudo e surda-muda.

Uniformes - têm uma só forma tanto para o masculino como 
para o feminino. Por exemplo: homem feliz e mulher feliz.

Se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no 
feminino. Por exemplo: conflito político-social e desavença 
político-social.

Número dos Adjetivos

Plural dos adjetivos simples
Os adjetivos simples flexionam-se no plural de acordo com 

as regras estabelecidas para a flexão numérica dos substantivos 
simples. 

Por exemplo:
mau e maus
feliz e felizes
ruim e ruins
boa e boas

Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça função 
de substantivo, ficará invariável, ou seja, se a palavra que estiver 
qualificando um elemento for, originalmente, um substantivo, 
ela manterá sua forma primitiva. Exemplo: a palavra cinza é 
originalmente um substantivo; porém, se estiver qualificando 
um elemento, funcionará como adjetivo. Ficará, então, invariável. 
Logo: camisas cinza, ternos cinza. 

Veja outros exemplos:

Motos vinho (mas: motos verdes)
Paredes musgo (mas: paredes brancas).
Comícios monstro (mas: comícios grandiosos).

Adjetivo Composto

É aquele formado por dois ou mais elementos. Normalmente, 
esses elementos são ligados por hífen. Apenas o último elemento 
concorda com o substantivo a que se refere; os demais ficam 
na forma masculina, singular. Caso um dos elementos que 
formam o adjetivo composto seja um substantivo adjetivado, 
todo o adjetivo composto ficará invariável. Por exemplo: a 
palavra rosa é originalmente um substantivo, porém, se estiver 
qualificando um elemento, funcionará como adjetivo. Caso se 
ligue a outra palavra por hífen, formará um adjetivo composto; 
como é um substantivo adjetivado, o adjetivo composto inteiro 
ficará invariável. Por exemplo:

Camisas rosa-claro.
Ternos rosa-claro.
Olhos verde-claros.
Calças azul-escuras e camisas verde-mar.
Telhados marrom-café e paredes verde-claras.

Observe
- Azul-marinho, azul-celeste, ultravioleta e qualquer adjetivo 

composto iniciado por cor-de-...   são sempre invariáveis.
- Os adjetivos compostos surdo-mudo e pele-vermelha têm 

os dois elementos flexionados.

Grau do Adjetivo

Os adjetivos flexionam-se em grau para indicar a 
intensidade da qualidade do ser. São dois os graus do adjetivo: 
o comparativo e o superlativo.

Comparativo

Nesse grau, comparam-se a mesma característica 
atribuída a dois ou mais seres ou duas ou mais características 
atribuídas ao mesmo ser. O comparativo pode ser de igualdade, 
de superioridade ou de inferioridade. Observe os exemplos 
abaixo:

1) Sou tão alto como você.         = Comparativo de Igualdade
No comparativo de igualdade, o segundo termo da 

comparação é introduzido pelas palavras como, quanto ou quão.

2) Sou mais alto (do) que você.     = Comparativo de 
Superioridade Analítico

No comparativo de superioridade analítico, entre os dois 
substantivos comparados, um tem qualidade superior. A forma é 
analítica porque pedimos auxílio a “mais...do que” ou “mais...que”.
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3) O Sol é maior (do) que a Terra.     = Comparativo de 

Superioridade Sintético

Alguns adjetivos possuem, para o comparativo de 
superioridade, formas sintéticas, herdadas do latim. 

São eles:
bom-melhor
pequeno-menor
mau-pior
alto-superior
grande-maior
baixo-inferior

Observe que: 
a) As formas menor e pior são comparativos de superioridade, 

pois equivalem a mais pequeno e mais mau, respectivamente.
b) Bom, mau, grande e pequeno têm formas sintéticas 

(melhor, pior, maior e menor), porém, em comparações feitas 
entre duas qualidades de um mesmo elemento, deve-se usar 
as formas analíticas mais bom, mais mau, mais grande e mais 
pequeno.

Por exemplo: Pedro é maior do que Paulo - Comparação de 
dois elementos.

Pedro é mais grande que pequeno - comparação de duas 
qualidades de um mesmo elemento.

4) Sou menos alto (do) que você.    = Comparativo de 
Inferioridade

Sou menos passivo (do) que tolerante.

Superlativo

O superlativo expressa qualidades num grau muito 
elevado ou em grau máximo. O grau superlativo pode ser 
absoluto ou relativo e apresenta as seguintes modalidades:

Superlativo Absoluto: ocorre quando a qualidade de um 
ser é intensificada, sem relação com outros seres. Apresenta-se 
nas formas:

Analítica: a intensificação se faz com o auxílio de palavras 
que dão ideia de intensidade (advérbios). Por exemplo: O 
secretário é muito inteligente.

Sintética: a intensificação se faz por meio do acréscimo de 
sufixos.

Por exemplo:
O secretário é inteligentíssimo.

Observe alguns superlativos sintéticos: 

benéfico beneficentíssimo
bom boníssimo ou ótimo

comum comuníssimo
cruel crudelíssimo
difícil dificílimo
doce dulcíssimo
fácil facílimo
fiel fidelíssimo

Superlativo Relativo: ocorre quando a qualidade de um ser 
é intensificada em relação a um conjunto de seres. Essa relação 
pode ser:

De Superioridade: Clara é a mais bela da sala.
De Inferioridade: Clara é a menos bela da sala.

Note bem:
1) O superlativo absoluto analítico é expresso por meio 

dos advérbios muito, extremamente, excepcionalmente, etc., 
antepostos ao adjetivo.

2) O superlativo absoluto sintético apresenta-se sob duas 
formas : uma erudita, de origem latina, outra popular, de origem 
vernácula. A forma erudita é constituída pelo radical do adjetivo 

latino +  um dos sufixos -íssimo, -imo ou érrimo. Por exemplo: 
fidelíssimo, facílimo, paupérrimo.

A forma popular é constituída do radical do adjetivo 
português + o sufixo -íssimo: pobríssimo, agilíssimo.

3) Em vez dos superlativos normais seriíssimo, precariíssimo, 
necessariíssimo, preferem-se, na linguagem atual, as formas 
seríssimo, precaríssimo, necessaríssimo, sem o desagradável 
hiato i-í.

Questões

01. (Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – 
VUNESP). Leia o texto a seguir.

Violência epidêmica
A violência urbana é uma enfermidade contagiosa. Embora 

possa acometer indivíduos vulneráveis em todas as classes 
sociais, é nos bairros pobres que ela adquire características 
epidêmicas.

A prevalência varia de um país para outro e entre as cidades 
de um mesmo país, mas, como regra, começa nos grandes 
centros urbanos e se dissemina pelo interior.

As estratégias que as sociedades adotam para combater a 
violência variam muito e a prevenção das causas evoluiu muito 
pouco no decorrer do século 20, ao contrário dos avanços 
ocorridos no campo das infecções, câncer, diabetes e outras 
enfermidades.

A agressividade impulsiva é consequência de perturbações 
nos mecanismos biológicos de controle emocional. Tendências 
agressivas surgem em indivíduos com dificuldades adaptativas 
que os tornam despreparados para lidar com as frustrações de 
seus desejos.

A violência é uma doença. Os mais vulneráveis são os que 
tiveram a personalidade formada num ambiente desfavorável ao 
desenvolvimento psicológico pleno.

A revisão de estudos científicos permite identificar três 
fatores principais na formação das personalidades com maior 
inclinação ao comportamento violento:

1) Crianças que apanharam, foram vítimas de abusos, 
humilhadas ou desprezadas nos primeiros anos de vida.

2) Adolescentes vivendo em famílias que não lhes 
transmitiram valores sociais altruísticos, formação moral e não 
lhes impuseram limites de disciplina.

3) Associação com grupos de jovens portadores de 
comportamento antissocial.

Na periferia das cidades brasileiras vivem milhões de crianças 
que se enquadram nessas três condições de risco. Associados à 
falta de acesso aos recursos materiais, à desigualdade social, 
esses fatores de risco criam o caldo de cultura que alimenta a 
violência crescente nas cidades.

Na falta de outra alternativa, damos à criminalidade a 
resposta do aprisionamento. Porém, seu efeito é passageiro: o 
criminoso fica impedido de delinquir apenas enquanto estiver 
preso. 

Ao sair, estará mais pobre, terá rompido laços familiares 
e sociais e dificilmente encontrará quem lhe dê emprego. Ao 
mesmo tempo, na prisão, terá criado novas amizades e conexões 
mais sólidas com o mundo do crime.

Construir cadeias custa caro; administrá-las, mais ainda. 
Obrigados a optar por uma repressão policial mais ativa, 
aumentaremos o número de prisioneiros. As cadeias continuarão 
superlotadas.

Seria mais sensato investir em educação, para prevenir a 
criminalidade e tratar os que ingressaram nela.

Na verdade, não existe solução mágica a curto prazo. 
Precisamos de uma divisão de renda menos brutal, motivar os 
policiais a executar sua função com dignidade, criar leis que 
acabem com a impunidade dos criminosos bem-sucedidos e 
construir cadeias novas para substituir as velhas.

Enquanto não aprendermos a educar e oferecer medidas 
preventivas para que os pais evitem ter filhos que não serão 
capazes de criar, cabe a nós a responsabilidade de integrá-los 
na sociedade por meio da educação formal de bom nível, das 
práticas esportivas e da oportunidade de desenvolvimento 
artístico.
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Em – características epidêmicas –, o adjetivo epidêmicas 

corresponde a – características de epidemias.
Assinale a alternativa em que, da mesma forma, o adjetivo 

em destaque corresponde, corretamente, à expressão indicada.
A) água fluvial – água da chuva.
B) produção aurífera – produção de ouro.
C) vida rupestre – vida do campo.
D) notícias brasileiras – notícias de Brasília.
E) costela bovina – costela de porco.

02.Não se pluraliza os adjetivos compostos abaixo, exceto:
A) azul-celeste
B) azul-pavão
C) surda-muda
D) branco-gelo

03.Assinale a única alternativa em que os adjetivos não 
estão no grau superlativo absoluto sintético:

A) Arquimilionário/ ultraconservador;
B) Supremo/ ínfimo;
C) Superamigo/ paupérrimo;
D) Muito amigo/ Bastante pobre

04.Na frase: “Trata-se de um artista originalíssimo”, o 
adjetivo grifado encontra-se no grau:

A) comparativo de superioridade.
B) superlativo absoluto sintético.
C) superlativo relativo de superioridade.
D) comparativo de igualdade.
E) superlativo absoluto analítico.

05.Aponte a alternativa em que o superlativo do adjetivo 
está incorreto:

A) Meu tio está elegantíssimo.
B) Joana, ela é minha amicíssima.
C) Esta panela está cheissíssima de água.
D) A prova foi facílima.

06. Indique nas alternativas a seguir o adjetivo incorreto da 
locução adjetiva em negrito:

A) mulher muito magra = macérrima
B) pessoa muito amiga = amicíssima
C) pessoa muito inimiga = inimicíssimo
D) atitude muito benéfica = beneficientíssima

07. “Ele era tão pequeno que recebeu o apelido de miúdo”. 
A palavra miúdo possui, no grau superlativo absoluto sintético, 
duas formas. Uma delas é miudíssimo (regular) e a outra, 
irregular, é:

A) minutíssimo
B) miudinitíssimo
C) midunitíssimo
D) miduníssimo

08. Quantos adjetivos existem na frase “Essa lanchonete é 
famosa na cidade?”

A)1.        
B)2.           
C)3.           
D)4.           
E)5.

09.Indique a alternativa incorreta quanto à correspondência 
entre a locução adjetiva e o adjetivo equivalente:

A) de pele = cutâneo
B) de professor = docente
C) de face = facial
D) de lua = lunático

10.O plural correto da expressão: “alemão capaz” é:
A) alemãos capazes
B) alemões capazes
C) alemães capazes
D) os alemão capaz

Respostas

1-B / 2-C / 3-D / 4-B / 5-C / 6-D / 7-A / 8-A / 9-D / 10-C

Comentários

1- 
A) fluvial – do rio
B) correta
C) brasileiras – do brasil
D) vida campestre
E) suína 

2- Surdas-mudas

3- D) estão no superlativo absoluto analítico

4- originalíssimo – grau superlativo absoluto sintético

5- C) Esta panela está cheissíssima de água. 
O correto é cheíssima.

6- D) atitude muito benéfica = beneficientíssima
O correto é beneficentíssima (sem o “i” em cien)

7- minutíssimo é a forma correta.

8- “Essa lanchonete é famosa na cidade?”
Essa – pronome
Lanchonete – substantivo
É – verbo
Famosa – adjetivo
na – preposição
cidade – substantivo

9- De lua – lunar

10- Alemães capazes

Verbo

Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, 
número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros 
processos: ação (correr); estado (ficar); fenômeno (chover); 
ocorrência (nascer); desejo (querer).

O que caracteriza o verbo são as suas flexões, e não os seus 
possíveis significados. Observe que palavras como corrida, 
chuva e nascimento têm conteúdo muito próximo ao de alguns 
verbos mencionados acima; não apresentam, porém, todas as 
possibilidades de flexão que esses verbos possuem.

Estrutura das Formas Verbais

Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode 
apresentar os seguintes elementos:

a) Radical: é a parte invariável, que expressa o significado 
essencial do verbo. Por exemplo: 

fal-ei; fal-ava; fal-am. (radical fal-)

b) Tema: é o radical seguido da vogal temática que indica a 
conjugação a que pertence o verbo. Por exemplo: fala-r

São três as conjugações:
1ª - Vogal Temática - A - (falar)
2ª - Vogal Temática - E - (vender)
3ª - Vogal Temática - I - (partir)

c) Desinência modo-temporal: é o elemento que designa o 
tempo e o modo do verbo. 

Por exemplo:
falávamos ( indica o pretérito imperfeito do indicativo.)
falasse ( indica o pretérito imperfeito do subjuntivo.)
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d) Desinência número-pessoal: é o elemento que designa 

a pessoa do discurso ( 1ª, 2ª ou 3ª) e o número (singular ou 
plural). 

falamos (indica a 1ª pessoa do plural.)
falavam (indica a 3ª pessoa do plural.)

Observação: o verbo pôr, assim como seus derivados 
(compor, repor, depor, etc.), pertencem à 2ª conjugação, pois a 
forma arcaica do verbo pôr era poer. A vogal “e”, apesar de haver 
desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do 
verbo: põe, pões, põem, etc.

Formas Rizotônicas e Arrizotônicas

Ao combinarmos os conhecimentos sobre a estrutura dos 
verbos com o conceito de acentuação tônica, percebemos com 
facilidade que nas formas rizotônicas, o acento tônico cai no 
radical do verbo: opino, aprendam, nutro, por exemplo. Nas 
formas arrizotônicas, o acento tônico não cai no radical, mas sim 
na terminação verbal: opinei, aprenderão, nutriríamos.

Classificação dos Verbos

Classificam-se em:
a) Regulares: são aqueles que possuem as desinências 

normais de sua conjugação e cuja flexão não provoca alterações 
no radical. 

Por exemplo: canto     cantei      cantarei     cantava      cantasse
b) Irregulares: são aqueles cuja flexão provoca alterações 

no radical ou nas desinências.
Por exemplo: faço     fiz      farei     fizesse
c) Defectivos: são aqueles que não apresentam conjugação 

completa. Classificam-se em impessoais, unipessoais e pessoais.

- Impessoais: são os verbos que não têm sujeito. 
Normalmente, são usados na terceira pessoa do singular. Os 
principais verbos impessoais são:

a) haver, quando sinônimo de existir, acontecer, realizar-se 
ou fazer (em orações temporais).

Havia poucos ingressos à venda. (Havia = Existiam)
Houve duas guerras mundiais. (Houve = Aconteceram)
Haverá reuniões aqui. (Haverá = Realizar-se-ão)
Deixei de fumar há muitos anos. (há = faz)

b) fazer, ser e estar (quando indicam tempo)
Faz invernos rigorosos no Sul do Brasil.
Era primavera quando a conheci.
Estava frio naquele dia.

c) Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza 
são impessoais: chover, ventar, nevar, gear, trovejar, amanhecer, 
escurecer, etc. Quando, porém, se constrói, “Amanheci mal-
humorado”, usa-se o verbo “amanhecer” em sentido figurado. 
Qualquer verbo impessoal, empregado em sentido figurado, 
deixa de ser impessoal para ser pessoal.

Amanheci mal-humorado. (Sujeito desinencial: eu)
Choveram candidatos ao cargo. (Sujeito: candidatos)
Fiz quinze anos ontem. (Sujeito desinencial: eu)

d) São impessoais, ainda:
1. o verbo passar (seguido de preposição), indicando tempo. 

Ex.: Já passa das seis.
2. os verbos bastar e chegar, seguidos da preposição de, 

indicando suficiência. Ex.: 
Basta de tolices. Chega de blasfêmias.
3. os verbos estar e ficar em orações tais como Está bem, 

Está muito bem assim, Não fica bem, Fica mal, sem referência 
a sujeito expresso anteriormente. Podemos, ainda, nesse caso, 
classificar o sujeito como hipotético, tornando-se, tais verbos, 
então, pessoais.

4. o verbo deu + para da língua popular, equivalente de “ser 
possível”. Por exemplo:

Não deu para chegar mais cedo.
Dá para me arrumar uns trocados?

- Unipessoais: são aqueles que, tendo sujeito, conjugam-se 
apenas nas terceiras pessoas, do singular e do plural.

A fruta amadureceu.
As frutas amadureceram.
   
Obs.: os verbos unipessoais podem ser usados como verbos 

pessoais na linguagem figurada:
Teu irmão amadureceu bastante.
Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de 

animais; eis alguns:
bramar: tigre
bramir: crocodilo
cacarejar: galinha
coaxar: sapo
cricrilar: grilo

Os principais verbos unipessoais são:
1. cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer, 

ser (preciso, necessário, etc.).
Cumpre trabalharmos bastante. (Sujeito: trabalharmos 

bastante.)
Parece que vai chover. (Sujeito: que vai chover.)
É preciso que chova. (Sujeito: que chova.)
2. fazer e ir, em orações que dão ideia de tempo, seguidos da 

conjunção que.

Faz dez anos que deixei de fumar. (Sujeito: que deixei de 
fumar.)

Vai para (ou Vai em ou Vai por) dez anos que não vejo Cláudia. 
(Sujeito: que não vejo Cláudia)

Obs.: todos os sujeitos apontados são oracionais.

- Pessoais: não apresentam algumas flexões por motivos 
morfológicos ou eufônicos. Por exemplo:

verbo falir. Este verbo teria como formas do presente do 
indicativo falo, fales, fale, idênticas às do verbo falar - o que 
provavelmente causaria problemas de interpretação em certos 
contextos.

verbo computar. Este verbo teria como formas do presente do 
indicativo computo, computas, computa - formas de sonoridade 
considerada ofensiva por alguns ouvidos gramaticais. Essas 
razões muitas vezes não impedem o uso efetivo de formas 
verbais repudiadas por alguns gramáticos: exemplo disso é 
o próprio verbo computar, que, com o desenvolvimento e a 
popularização da informática, tem sido conjugado em todos os 
tempos, modos e pessoas.

d) Abundantes: são aqueles que possuem mais de uma 
forma com o mesmo valor. Geralmente, esse fenômeno costuma 
ocorrer no particípio, em que, além das formas regulares 
terminadas em -ado ou -ido, surgem as chamadas formas 
curtas (particípio irregular). Observe:

Infinitivo Particípio regular Particípio irregular

Anexar Anexado Anexo
Dispersar Dispersado Disperso
Eleger Elegido Eleito
Envolver Envolvido Envolto
Imprimir Imprimido Impresso
Matar Matado Morto
Morrer Morrido Morto
Pegar Pegado Pego
Soltar Soltado Solto

e) Anômalos: são aqueles que incluem mais de um radical 
em sua conjugação.

Por exemplo: 
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Ir Pôr Ser Saber
vou 
vais 
ides 
fui 
foste

ponho 
pus 
pôs 
punha

sou 
és 
fui 
foste 
seja

sei 
sabes 
soube 
saiba

f) Auxiliares
São aqueles que entram na formação dos tempos 

compostos e das locuções verbais. O verbo principal, quando 
acompanhado de verbo auxiliar, é expresso numa das formas 
nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio.

                        
  Vou                       espantar                           as          moscas.
(verbo auxiliar)       (verbo principal no infinitivo)

Está                    chegando            a         hora     do    debate.
(verbo auxiliar)      (verbo principal no gerúndio)                 
                   
Obs.: os verbos auxiliares mais usados são: ser, estar, ter e 

haver.

Conjugação dos Verbos Auxiliares

SER - Modo Indicativo

Presente: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são.
Pretérito Imperfeito: eu era, tu eras, ele era, nós éramos, 

vós éreis, eles eram.
Pretérito Perfeito Simples: eu fui, tu foste, ele foi, nós 

fomos, vós fostes, eles foram.
Pretérito Perfeito Composto: tenho sido.
Mais-que-perfeito simples: eu fora, tu foras, ele fora, nós 

fôramos, vós fôreis, eles foram.
Pretérito Mais-que-Perfeito Composto: tinha sido.
Futuro do Pretérito simples: eu seria, tu serias, ele seria, 

nós seríamos, vós seríeis, eles seriam.
Futuro do Pretérito Composto: terei sido.
Futuro do Presente: eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, 

vós sereis, eles serão.
Futuro do Pretérito Composto: Teria sido.

SER - Modo Subjuntivo

Presente: que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós 
sejamos, que vós sejais, que eles sejam.

Pretérito Imperfeito: se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, 
se nós fôssemos, se vós fôsseis, se eles fossem.

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto: tivesse sido.
Futuro Simples: quando eu for, quando tu fores, quando ele 

for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem.
Futuro Composto: tiver sido.

SER - Modo Imperativo

Imperativo Afirmativo: sê tu, seja ele, sejamos nós, sede 
vós, sejam eles.

Imperativo Negativo: não sejas tu, não seja ele, não sejamos 
nós, não sejais vós, não sejam eles.

Infinitivo Pessoal: por ser eu, por seres tu, por ser ele, por 
sermos nós, por serdes vós, por serem eles.

SER - Formas Nominais

Formas Nominais
Infinitivo: ser
Gerúndio: sendo 
Particípio: sido

Infinitivo Pessoal : ser eu, seres tu, ser ele, sermos 
nós, serdes vós, serem eles.   

ESTAR - Modo Indicativo
Presente: eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estais, 

eles estão.
Pretérito Imperfeito: eu estava, tu estavas, ele estava, nós 

estávamos, vós estáveis, eles estavam.
Pretérito Perfeito Simples: eu estive, tu estiveste, ele 

esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram.
Pretérito Perfeito Composto: tenho estado.
Pretérito Mais-que-Perfeito Simples: eu estivera, tu 

estiveras, ele estivera, nós estivéramos, vós estivéreis, eles 
estiveram.

Pretérito Mais-que-perfeito Composto: tinha estado
Futuro do Presente Simples: eu estarei, tu estarás, ele 

estará, nós estaremos, vós estareis, eles estarão.
Futuro do Presente Composto: terei estado.
Futuro do Pretérito Simples: eu estaria, tu estarias, ele 

estaria, nós estaríamos, vós estaríeis, eles estariam.
Futuro do Pretérito Composto: teria estado.

ESTAR - Modo Subjuntivo e Imperativo

Presente: que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que 
nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam.

Pretérito Imperfeito: se eu estivesse, se tu estivesses, se 
ele estivesse, se nós estivéssemos, se vós estivésseis, se eles 
estivessem.

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto: tivesse estado
Futuro Simples: quando eu estiver, quando tu estiveres, 

quando ele estiver, quando nós estivermos, quando vós 
estiverdes, quando eles estiverem.

Futuro Composto: Tiver estado.

Imperativo Afirmativo: está tu, esteja ele, estejamos nós, 
estai vós, estejam eles.

Imperativo Negativo: não estejas tu, não esteja ele, não 
estejamos nós, não estejais vós, não estejam eles.

Infinitivo Pessoal: por estar eu, por estares tu, por estar ele, 
por estarmos nós, por estardes vós, por estarem eles.

Formas Nominais
Infinitivo: estar
Gerúndio: estando
Particípio: estado

ESTAR - Formas Nominais

Infinitivo Impessoal: estar  
Infinitivo Pessoal: estar, estares, estar, estarmos, estardes, 

estarem.  
Gerúndio: estando  
Particípio: estado
 
HAVER - Modo Indicativo

Presente: eu hei, tu hás, ele há, nós havemos, vós haveis, eles 
hão.

Pretérito Imperfeito: eu havia, tu havias, ele havia, nós 
havíamos, vós havíeis, eles haviam.

Pretérito Perfeito Simples: eu houve, tu houveste, ele 
houve, nós houvemos, vós houvestes, eles houveram.

Pretérito Perfeito Composto: tenho havido.
Pretérito Mais-que-Perfeito Simples: eu houvera, tu 

houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houvéreis, eles 
houveram.

Pretérito Mais-que-Prefeito Composto: tinha havido.
Futuro do Presente Simples: eu haverei, tu haverás, ele 

haverá, nós haveremos, vós havereis, eles haverão.
Futuro do Presente Composto: terei havido.
Futuro do Pretérito Simples: eu haveria, tu haverias, ele 

haveria, nós haveríamos, vós haveríeis, eles haveriam.
Futuro do Pretérito Composto: teria havido.
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HAVER - Modo Subjuntivo e Imperativo

Modo Subjuntivo
Presente: que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós 

hajamos, que vós hajais, que eles hajam.
Pretérito Imperfeito: se eu houvesse, se tu houvesses, se 

ele houvesse, se nós houvéssemos, se vós houvésseis, se eles 
houvessem.

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto: tivesse havido.
Futuro Simples: quando eu houver, quando tu houveres, 

quando ele houver, quando nós houvermos, quando vós 
houverdes, quando eles houverem.

Futuro Composto: tiver havido.

Modo Imperativo 
Imperativo Afirmativo: haja ele, hajamos nós, havei vós, 

hajam eles.
Imperativo Negativo: não hajas tu, não haja ele, não 

hajamos nós, não hajais vós, não hajam eles.
Infinitivo Pessoal: por haver eu, por haveres tu, por haver 

ele, por havermos nós, por haverdes vós, por haverem eles.

HAVER - Formas Nominais

Infinitivo Impessoal: haver, haveres, haver, havermos, 
haverdes, haverem.  

Infinitivo Pessoal: haver  
Gerúndio: havendo  
Particípio: havido

TER - Modo Indicativo

Presente: eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, 
eles têm.

Pretérito Imperfeito: eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós 
tínhamos, vós tínheis, eles tinham.

Pretérito Perfeito Simples: eu tive, tu tiveste, ele teve, nós 
tivemos, vós tivestes, eles tiveram.

Pretérito Perfeito Composto: tenho tido.
Pretérito Mais-que-Perfeito Simples: eu tivera, tu tiveras, 

ele tivera, nós tivéramos, vós tivéreis, eles tiveram.
Pretérito Mais-que-Perfeito Composto: tinha tido.
Futuro do Presente Simples: eu terei, tu terás, ele terá, nós 

teremos, vós tereis, eles terão.
Futuro do Presente: terei tido.
Futuro do Pretérito Simples: eu teria, tu terias, ele teria, 

nós teríamos, vós teríeis, eles teriam.
Futuro do Pretérito composto: teria tido.

TER - Modo Subjuntivo e Imperativo

Modo Subjuntivo
Presente: que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que 

nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham.
Pretérito Imperfeito: se eu tivesse, se tu tivesses, se ele 

tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivésseis, se eles tivessem.
Pretérito Mais-que-Perfeito Composto: tivesse tido.
Futuro: quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, 

quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem.
Futuro Composto: tiver tido.

Modo Imperativo
Imperativo Afirmativo: tem tu, tenha ele, tenhamos nós, 

tende vós, tenham eles.
Imperativo Negativo: não tenhas tu, não tenha ele, não 

tenhamos nós, não tenhais vós, não tenham eles.
Infinitivo Pessoal: por ter eu, por teres tu, por ter ele, por 

termos nós, por terdes vós, por terem eles.

g) Pronominais: São aqueles verbos que se conjugam com 
os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos, se, na mesma 
pessoa do sujeito, expressando reflexibilidade (pronominais 
acidentais) ou apenas reforçando a ideia já implícita no próprio 
sentido do verbo (reflexivos essenciais). Veja:

- 1. Essenciais: são aqueles que sempre se conjugam com os 
pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos, se. São poucos: abster-se, 
ater-se, apiedar-se, atrever-se, dignar-se, arrepender-se, etc. Nos 
verbos pronominais essenciais a reflexibilidade já está implícita 
no radical do verbo. Por exemplo:

Arrependi-me de ter estado lá.
A ideia é de que a pessoa representada pelo sujeito (eu) tem 

um sentimento (arrependimento) que recai sobre ela mesma, 
pois não recebe ação transitiva nenhuma vinda do verbo; o 
pronome oblíquo átono é apenas uma partícula integrante do 
verbo, já que, pelo uso, sempre é conjugada com o verbo. Diz-
se que o pronome apenas serve de reforço da ideia reflexiva 
expressa pelo radical do próprio verbo.  

Veja uma conjugação pronominal essencial (verbo e 
respectivos pronomes): 

Eu me arrependo 
Tu te arrependes 
Ele se arrepende 
Nós nos arrependemos 
Vós vos arrependeis 
Eles se arrependem

 - 2. Acidentais:  são aqueles verbos transitivos diretos em que 
a ação exercida pelo sujeito recai sobre o objeto representado por 
pronome oblíquo da mesma pessoa do sujeito; assim, o sujeito 
faz uma ação que recai sobre ele mesmo. Em geral, os verbos 
transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos podem ser 
conjugados com os pronomes mencionados, formando o que se 
chama voz reflexiva. Por exemplo: Maria se penteava.

   A reflexibilidade é acidental, pois a ação reflexiva pode 
ser exercida também sobre outra pessoa. Por exemplo: Maria 
penteou-me.

 
Observações:
1- Por fazerem parte integrante do verbo, os pronomes 

oblíquos átonos dos verbos pronominais não possuem função 
sintática.

2- Há verbos que também são acompanhados de pronomes 
oblíquos átonos, mas que não são essencialmente pronominais, 
são os verbos reflexivos. Nos verbos reflexivos, os pronomes, 
apesar de se encontrarem na pessoa idêntica à do sujeito, 
exercem funções sintáticas.

Por exemplo:
Eu me feri.  = Eu(sujeito) - 1ª pessoa do singular  me (objeto 

direto) - 1ª pessoa do singular

Modos Verbais
Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo 

verbo na expressão de um fato. Em Português, existem três 
modos: 

Indicativo - indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo: 
Eu sempre estudo.

Subjuntivo - indica uma dúvida, uma possibilidade. Por 
exemplo: Talvez eu estude amanhã.

Imperativo - indica uma ordem, um pedido. Por 
exemplo: Estuda agora, menino.

Formas Nominais

Além desses três modos, o verbo apresenta ainda formas 
que podem exercer funções de nomes (substantivo, adjetivo, 
advérbio), sendo por isso denominadas formas nominais. 
Observe: 

- a) Infinitivo Impessoal: exprime a significação do verbo 
de modo vago e indefinido, podendo ter valor e função de 
substantivo. Por exemplo: Viver é lutar. (= vida é luta)

É indispensável combater a corrupção. (= combate à)
O infinitivo impessoal pode apresentar-se no presente 

(forma simples) ou no passado (forma composta). Por exemplo:
É preciso ler este livro.     Era preciso ter lido este livro.

b) Infinitivo Pessoal: é o infinitivo relacionado às três 
pessoas do discurso. Na 1ª e 3ª pessoas do singular, não 
apresenta desinências, assumindo a mesma forma do impessoal; 
nas demais, flexiona-            -se da seguinte maneira:
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2ª pessoa do singular: Radical + ES Ex.: teres(tu)
1ª pessoa do plural: Radical + MOS Ex.:termos (nós)
2ª pessoa do plural: Radical + DES Ex.:terdes (vós)
3ª pessoa do plural: Radical + EM Ex.:terem (eles)

Por exemplo:
Foste elogiado por teres alcançado uma boa colocação.

- c) Gerúndio: o gerúndio pode funcionar como adjetivo ou 
advérbio. Por exemplo: 

Saindo de casa, encontrei alguns amigos. (função de 
advérbio)

Nas ruas, havia crianças vendendo doces. (função adjetivo)
Na forma simples, o gerúndio expressa uma ação em curso; 

na forma composta, uma ação concluída. Por exemplo:
Trabalhando, aprenderás o valor do dinheiro.
Tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro.

- d) Particípio: quando não é empregado na formação dos 
tempos compostos, o particípio indica geralmente o resultado 
de uma ação terminada, flexionando-se em gênero, número e 
grau. Por exemplo:

Terminados os exames, os candidatos saíram.
Quando o particípio exprime somente estado, sem nenhuma 

relação temporal, assume verdadeiramente a função de adjetivo 
(adjetivo verbal). Por exemplo:

Ela foi a aluna escolhida para representar a escola.

Tempos Verbais

Tomando-se como referência o momento em que se fala, 
a ação expressa pelo verbo pode ocorrer em diversos tempos. 
Veja:

1. Tempos do Indicativo

- Presente - Expressa um fato atual. Por exemplo: 
Eu estudo neste colégio.

- Pretérito Imperfeito - Expressa um fato ocorrido num 
momento anterior ao atual, mas que não foi completamente 
terminado. Por exemplo: Ele estudava as lições quando foi 
interrompido.

- Pretérito Perfeito (simples) - Expressa um fato ocorrido 
num momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. 
Por exemplo: Ele estudou as lições ontem à noite.

- Pretérito Perfeito (composto) - Expressa um fato que teve 
início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. 
Por exemplo: Tenho estudado muito para os exames.

- Pretérito-Mais-Que-Perfeito - Expressa um fato ocorrido 
antes de outro fato já terminado. Por exemplo: Ele já tinha 
estudado as lições quando os amigos chegaram. (forma 
composta) Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. 
(forma simples)

- Futuro do Presente (simples) - Enuncia um fato que deve 
ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. 
Por exemplo:  Ele estudará as lições amanhã.

- Futuro do Presente (composto) - Enuncia um fato que deve 
ocorrer posteriormente a um momento atual, mas já terminado 
antes de outro fato futuro. Por exemplo: Antes de bater o sinal, 
os alunos já terão terminado o teste.

- Futuro do Pretérito (simples) - Enuncia um fato que pode 
ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Por 
exemplo: Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias.

- Futuro do Pretérito (composto) - Enuncia um fato que 
poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato 
passado. Por exemplo:  Se eu tivesse ganho esse dinheiro, teria 
viajado nas férias.

2. Tempos do Subjuntivo

- Presente - Enuncia um fato que pode ocorrer no momento 
atual. Por exemplo: É conveniente que estudes para o exame.

- Pretérito Imperfeito - Expressa um fato passado, mas 
posterior a outro já ocorrido. Por exemplo: Eu esperava que 
ele vencesse o jogo.

Obs.: o pretérito imperfeito é também usado nas construções 
em que se expressa a ideia de condição ou desejo. Por exemplo: 
Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato.

- Pretérito Perfeito (composto) - Expressa um fato totalmente 
terminado num momento passado. Por exemplo: Embora tenha 
estudado bastante, não passou no teste.

- Futuro do Presente (simples) - Enuncia um fato que pode 
ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Por exemplo: 
Quando ele vier à loja, levará as encomendas.

Obs.: o futuro do presente é também usado em frases que 
indicam possibilidade ou desejo. Por exemplo: Se ele vier à loja, 
levará as encomendas.

- Futuro do Presente (composto) - Enuncia um fato posterior 
ao momento atual mas já terminado antes de outro fato 
futuro. Por exemplo: Quando ele tiver saído do hospital, nós o 
visitaremos.

Presente do Indicativo

1ª conjugação/2ª conjugação/3ª conjugação / Desinência   
             pessoal
CANTAR                 VENDER PARTIR 
cantO  vendO                partO              O
cantaS  vendeS                parteS              S
canta  vende                parte              -
cantaMOS vendeMOS            partiMOS              MOS
cantaIS  vendeIS                partIS              IS
cantaM  vendeM                parteM              M

Pretérito Perfeito do Indicativo

1ª conjugação/2ª conjugação/3ª conjugação/Desinência  
           pessoal
CANTAR               VENDER           PARTIR 
canteI               vendI                partI                                I
cantaSTE             vendeSTE         partISTE           STE
cantoU               vendeU            partiU             U
cantaMOS            vendeMOS      partiMOS          MOS
cantaSTES           vendeSTES      partISTES          STES
cantaRAM           vendeRAM       partiRAM           AM
   

Pretérito mais-que-perfeito

1ª conj.  /  2ª conj. /  3ª conj.   /Desin. Temp. /Desin. Pess.
                               1ª/2ª e 3ª conj.
CANTAR    VENDER      PARTIR               -                               -
cantaRA     vendeRA    partiRA            RA                       Ø
cantaRAS   vendeRAS  partiRAS          RA                S
cantaRA     vendeRA     partiRA           RA                             Ø
cantáRAMOS   vendêRAMOS   partíRAMOS        RA         MOS
cantáREIS      vendêREIS partíREIS        RE                   IS
cantaRAM      vendeRAM partiRAM       RA               M

Pretérito Imperfeito do Indicativo

1ª conjugação / 2ª conjugação / 3ª conjugação
CANTAR               VENDER         PARTIR
cantAVA               vendIA             partIA
cantAVAS              vendIAS         partAS
CantAVA              vendIA             partIA
cantÁVAMOS      vendÍAMOS         partÍAMOS
cantÁVEIS           vendÍEIS         partÍEIS
cantAVAM           vendIAM         partIAM

Futuro do Presente do Indicativo

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação
CANTAR  VENDER  PARTIR
cantar ei  vender ei  partir ei
cantar ás  vender ás partir ás
cantar á  vender á  partir á
cantar emos vender emos partir emos
cantar eis vender eis partir eis
cantar ão  vender ão partir ão
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Futuro do Pretérito do Indicativo

1ª conjugação 2ª conjugação  3ª conjugação
CANTAR  VENDER  PARTIR
cantarIA  venderIA  partirIA
cantarIAS venderIAS partirIAS
cantarIA  venderIA  partirIA
cantarÍAMOS venderÍAMOS partirÍAMOS
cantarÍEIS venderÍEIS partirÍEIS
cantarIAM venderIAM partirIAM

Presente do Subjuntivo

Para se formar o presente do subjuntivo, substitui-se a 
desinência -o da primeira pessoa do singular do presente do 
indicativo pela desinência -E (nos verbos de 1ª conjugação) ou 
pela desinência -A (nos verbos de 2ª e 3ª conjugação).

1ª conj./2ª conj./3ª conju./Des.Temp./Des.temp./Des. pess
     1ª conj.     2ª/3ª conj.
CANTAR   VENDER   PARTIR 
cantE    vendA      partA             E          A Ø
cantES vendAS      partAS           E          A S
cantE vendA      partA             E          A Ø
cantEMOS   vendAMOS   partAMOS    E    A MOS
cantEIS    vendAIS   partAIS         E           A IS
cantEM    vendAM    partAM        E           A M

Pretérito Imperfeito do Subjuntivo

Para formar o imperfeito do subjuntivo, elimina-se a 
desinência -STE da 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito, 
obtendo-se, assim, o tema desse tempo. Acrescenta-se a esse 
tema a desinência temporal -SSE mais a desinência de número 
e pessoa correspondente.

1ª conj.      2ª conj.     3ª conj.   Des. temporal   Desin. pessoal
                       1ª /2ª e 3ª conj. 
CANTAR     VENDER    PARTIR
cantaSSE   vendeSSE  partiSSE           SSE                   Ø
cantaSSES   vendeSSES  partiSSES     SSE                 S
cantaSSE     vendeSSE    partiSSE       SSE                 Ø
cantáSSEMOS  vendêSSEMOS   partíssemos    SSE        MOS
cantáSSEIS    vendêSSEIS    partíSSEIS   SSE                IS
cantaSSE       vendeSSEM    partiSSEM   SSE                M 

Futuro do Subjuntivo

Para formar o futuro do subjuntivo elimina-se a desinência 
-STE da 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito, obtendo-
se, assim, o tema desse tempo. Acrescenta-se a esse tema a 
desinência temporal -R mais a desinência de número e pessoa 
correspondente.

1ª conj.    /   2ª conj.     /   3ª conj.  / Des. temp. /Desin. pess.
                                           1ª /2ª e 3ª conj.
CANTAR    VENDER        PARTIR  
cantaR    vendeR          partiR     Ø 
cantaRES    vendeRES    partiRES     R             ES
cantaR      vendeR        partiR     R             Ø
cantaRMOS  vendeRMOS   partiRMOS    R            MOS
cantaRDES  vendeRDES     partiRDES     R            DES 
cantaREM    vendeREM      PartiREM      R            EM

Imperativo

Imperativo Afirmativo 

Para se formar o imperativo afirmativo, toma-se do presente 
do indicativo a 2ª pessoa do singular (tu) e a segunda pessoa do 
plural (vós) eliminando-se o “S” final. As demais pessoas vêm, 
sem alteração, do presente do subjuntivo. Veja: 

Pres. do Indicativo    Imperativo Afirm.      Pres. do Subjuntivo
Eu canto                            ---                          Que eu cante

Tu cantas                   CantA tu                      Que tu cantes
Ele canta                   Cante você                    Que ele cante
Nós cantamos          Cantemos nós              Que nós cantemos
Vós cantais                CantAI vós                   Que vós canteis
Eles cantam              Cantem vocês               Que eles cantem

Imperativo Negativo

Para se formar o imperativo negativo, basta antecipar a 
negação às formas do presente do subjuntivo.

Presente do Subjuntivo Imperativo Negativo
Que eu cante                                            ---
Que tu cantes                            Não cantes tu
Que ele cante                            Não cante você
Que nós cantemos                    Não cantemos nós
Que vós canteis                         Não canteis vós
Que eles cantem                       Não cantem eles

Observações:

- No modo imperativo não faz sentido usar na 3ª pessoa 
(singular e plural) as formas ele/eles, pois uma ordem, pedido 
ou conselho só se aplicam diretamente à pessoa com quem se 
fala. Por essa razão, utiliza-se você/vocês.

- O verbo SER, no imperativo, faz excepcionalmente: sê (tu), 
sede (vós).

Infinitivo Impessoal

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação
CANTAR  VENDER PARTIR

Infinitivo Pessoal
1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação
CANTAR  VENDER  PARTIR
cantar  vender  partir
cantarES  venderES partirES
cantar  vender  partir
cantarMOS  venderMOS partirMOS
cantarDES     venderDES partirDES
cantarEM  venderEM partirEM

Questões

01. (Agente Policia Vunesp) Considere o trecho a seguir. 
É comum que objetos ___ esquecidos em locais públicos. Mas 
muitos transtornos poderiam ser evitados se as pessoas 
______ a atenção voltada para seus pertences, conservando-os 
junto ao corpo. Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto.

(A) sejam … mantesse
(B) sejam … mantivessem
(C) sejam … mantém
(D) seja … mantivessem
(E) seja … mantêm

02. (Escrevente TJ SP Vunesp) Na frase –… os níveis de 
pessoas sem emprego estão apresentando quedas sucessivas de 
2005 para cá. –, a locução verbal em destaque expressa ação

(A) concluída.           
(B) atemporal.    
(C) contínua.     
(D) hipotética.     
(E) futura.

03. (Escrevente TJ SP Vunesp) Sem querer estereotipar, 
mas já estereotipando: trata--se de um ser cujas interações sociais 
terminam, 99% das vezes, diante da pergunta “débito ou crédito?”. 
Nesse contexto, o verbo estereotipar tem sentido de

(A) considerar ao acaso, sem premeditação.
(B) aceitar uma ideia mesmo sem estar convencido dela.
(C) adotar como referência de qualidade.
(D) julgar de acordo com normas legais.
(E) classificar segundo ideias preconcebidas.
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04.  (Escrevente TJ SP Vunesp) Assinale a alternativa 

contendo a frase do texto na qual a expressão verbal destacada 
exprime possibilidade.

(A) ... o cientista Theodor Nelson sonhava com um sistema 
capaz de disponibilizar um grande número de obras literárias...

(B) Funcionando como um imenso sistema de informação 
e arquivamento, o hipertexto deveria ser um enorme arquivo 
virtual.

(C) Isso acarreta uma textualidade que funciona por 
associação, e não mais por sequências fixas previamente 
estabelecidas.

(D) Desde o surgimento da ideia de hipertexto, esse conceito 
está ligado a uma nova concepção de textualidade...

(E) Criou, então, o “Xanadu”, um projeto para disponibilizar 
toda a literatura do mundo... 

05. (Analista – Arquitetura – FCC). Está adequada a 
correlação entre tempos e modos verbais na frase:

(A) Os que levariam a vida pensando apenas nos valores 
absolutos talvez façam melhor se pensassem no encanto dos 
pequenos bons momentos.

(B) Há até quem queira saber quem fosse o maior bandido 
entre os que recebessem destaque nos popularescos programas 
da TV.

(C) Não admira que os leitores de Manuel Bandeira gostam 
tanto de sua poesia, sobretudo porque ela não tenha aspirações 
a ser metafísica.

(D) Se os adeptos da fama a qualquer custo levarem em 
conta nossa condição de mortais, não precisariam preocupar-se 
com os degraus da notoriedade.

(E) Quanto mais aproveitássemos o que houvesse de grande 
nos momentos felizes, menos precisaríamos nos preocupar com 
conquistas superlativas.

06. (Escrevente TJ SP Vunesp) Assinale a alternativa em 
que todos os verbos estão empregados de acordo com a norma-
padrão.

(A) Enviaram o texto, para que o revíssemos antes da 
impressão definitiva.

(B) Não haverá prova do crime se o réu se manter em silêncio.
(C) Vão pagar horas-extras aos que se disporem a trabalhar 

no feriado.
(D) Ficarão surpresos quando o verem com a toga...
(E) Se você quer a promoção, é necessário que a requera a 

seu superior.

07. (Papiloscopista Policial Vunesp) Assinale a alternativa 
que substitui, corretamente e sem alterar o sentido da frase, 
a expressão destacada em – Se a criança se perder, quem 
encontrá-la verá na pulseira instruções para que envie uma 
mensagem eletrônica ao grupo ou acione o código na internet.

(A) Caso a criança se havia perdido…
(B) Caso a criança perdeu…
(C) Caso a criança se perca…
(D) Caso a criança estivera perdida…
(E) Caso a criança se perda…

08. (Agente de Apoio Operacional – VUNESP). Assinale a 
alternativa em que o verbo destacado está no tempo futuro.

(A) Os consumidores são assediados pelo marketing …
(B) … somente eles podem decidir se irão ou não comprar.
(C) É como se abrissem em nós uma “caixa de necessidades”
(D) … de onde vem o produto…?
(E) Uma pesquisa mostrou que 55,4% das pessoas…

09. (Papiloscopista Policial – VUNESP). Assinale a 
alternativa em que a concordância das formas verbais destacadas 
se dá em conformidade com a norma-padrão da língua.

(A) Chegou, para ajudar a família, vários amigos e vizinhos.
(B) Haviam várias hipóteses acerca do que poderia ter 

acontecido com a criança.
(C) Fazia horas que a criança tinha saído e os pais já estavam 

preocupados.
(D) Era duas horas da tarde, quando a criança foi encontrada.

(E) Existia várias maneiras de voltar para casa, mas a criança 
se perdeu mesmo assim.

10. (Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – 
VUNESP). 

Leia as frases a seguir.
I. Havia onze pessoas jogando pedras e pedaços de madeira 

no animal.
II. Existiam muitos ferimentos no boi.
III. Havia muita gente assustando o boi numa avenida 

movimentada.

Substituindo-se o verbo Haver pelo verbo Existir e este pelo 
verbo Haver, nas frases, têm-se, respectivamente:

(A) Existia – Haviam – Existiam
(B) Existiam – Havia – Existiam
(C) Existiam – Haviam – Existiam
(D) Existiam – Havia – Existia
(E) Existia – Havia – Existia

Respostas

1-B / 2-C / 3-E / 4-B / 5-E / 6-A / 7-C / 8-B / 9-C / 10-D
Comentários

1-) É comum que objetos    sejam    esquecidos em locais 
públicos. Mas muitos transtornos poderiam ser evitados se as 
pessoas   mantivessem   a atenção voltada para seus pertences, 
conservando-os junto ao corpo.

2-) os níveis de pessoas sem emprego estão apresentando 
quedas sucessivas de 2005 para cá. –, a locução verbal em 
destaque expressa ação contínua (=não concluída)

3-) Sem querer estereotipar, mas já estereotipando: trata-
se de um ser cujas interações sociais terminam, 99% das vezes, 
diante da pergunta “débito ou crédito?”.

Nesse contexto, o verbo estereotipar tem sentido de 
classificar segundo ideias preconcebidas.

4-) (B) Funcionando como um imenso sistema de informação 
e arquivamento, o hipertexto deveria ser um enorme arquivo 
virtual.  = verbo no futuro do pretérito

5-) 
A) Os que levam a vida pensando apenas nos valores 

absolutos talvez fariam melhor se pensassem no encanto dos 
pequenos bons momentos.

B) Há até quem queira saber quem é o maior bandido entre 
os que recebem destaque nos popularescos programas da TV.

C) Não admira que os leitores de Manuel Bandeira gostem 
tanto de sua poesia, sobretudo porque ela não tem aspirações 
a ser metafísica.

D) Se os adeptos da fama a qualquer custo levassem em 
conta nossa condição de mortais, não precisariam preocupar-se 
com os degraus da notoriedade.

6-) 
(B) Não haverá prova do crime se o réu se mantiver em 

silêncio.
(C) Vão pagar horas-extras aos que se dispuserem a 

trabalhar no feriado.
(D) Ficarão surpresos quando o virem com a toga...
(E) Se você quiser a promoção, é necessário que a requeira 

a seu superior.

7-)   Caso a criança se perca…    (perda = substantivo: Houve 
uma grande perda salarial...)

8-) 
A) Os consumidores são assediados pelo marketing …   = 

presente
C) É como se abrissem em nós uma “caixa de necessidades”…   

= pretérito do Subjuntivo
D) … de onde vem o produto…?  = presente
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E) Uma pesquisa mostrou que 55,4% das pessoas…  = 

pretérito perfeito

9-) 
(A) Chegaram, para ajudar a família, vários amigos e 

vizinhos.
(B) Havia várias hipóteses acerca do que poderia ter 

acontecido com a criança.
(D) Eram duas horas da tarde, quando a criança foi 

encontrada.
(E) Existiam várias maneiras de voltar para casa, mas a 

criança se perdeu mesmo assim.

10-) 
I. Havia onze pessoas jogando pedras e pedaços de madeira 

no animal.
II. Existiam muitos ferimentos no boi.
III. Havia muita gente assustando o boi numa avenida 

movimentada.

Haver – sentido de existir= invariável, impessoal; existir = 
variável. Portanto, temos:

I – Existiam onze pessoas...
II – Havia muitos ferimentos...
III – Existia muita gente... 

Advérbio

O advérbio, assim como muitas outras palavras existentes 
na Língua Portuguesa, advém de outras línguas. Assim sendo, 
tal qual o adjetivo, o prefixo “ad-” indica a ideia de proximidade, 
contiguidade. 

Essa proximidade faz referência ao processo verbal, no 
sentido de caracterizá-lo, ou seja, indicando as circunstâncias 
em que esse processo se desenvolve. 

O advérbio relaciona-se aos verbos da língua, no sentido de 
caracterizar os processos expressos por ele. Contudo, ele não 
é modificador exclusivo desta classe (verbos), pois também 
modifica o adjetivo e até outro advérbio. Seguem alguns 
exemplos:

Para quem se diz distantemente alheio a esse assunto, 
você está até bem informado.

Temos o advérbio “distantemente” que modifica o adjetivo 
alheio, representando uma qualidade, característica.

O artista canta muito mal.

Nesse caso, o advérbio de intensidade “muito” modifica outro 
advérbio de modo – “mal”. Em ambos os exemplos pudemos 
verificar que se tratava de somente uma palavra funcionando 
como advérbio. No entanto, ele pode estar demarcado por 
mais de uma palavra, que mesmo assim não deixará de ocupar 
tal função. Temos aí o que chamamos de locução adverbial, 
representada por algumas expressões, tais como: às vezes, sem 
dúvida, frente a frente, de modo algum, entre outras.

Mediante tais postulados, afirma-se que, dependendo das 
circunstâncias expressas pelos advérbios, eles se classificam em 
distintas categorias, uma vez expressas por:    

de modo: Bem, mal, assim, depressa, devagar, às pressas, às 
claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos poucos, desse 
jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado 
a lado, a pé, de cor, em vão, e a maior parte dos que terminam 
em -mente: calmamente, tristemente, propositadamente, 
pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, 
bondosamente, generosamente

de intensidade: Muito, demais, pouco, tão, menos, em 
excesso, bastante, pouco, mais, menos, demasiado, quanto, quão, 
tanto, que(equivale a quão), tudo, nada, todo, quase, de todo, de 
muito, por completo.

de tempo: Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde outrora, 
amanhã, cedo, dantes, depois, ainda, antigamente, antes, 
doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, 
afinal, breve, constantemente, entrementes, imediatamente, 
primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, 
à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, de 
quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, 
em breve, hoje em dia

de lugar: Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, 
além, lá, detrás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, 
longe, debaixo, algures, defronte, nenhures, adentro, afora, 
alhures, nenhures, aquém, embaixo, externamente, a distância, 
à distância de, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, 
ao lado, em volta

de negação : Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de 
forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum

de dúvida: Acaso, porventura, possivelmente, 
provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe

de afirmação: Sim, certamente, realmente, decerto, 
efetivamente, certo, decididamente, realmente, deveras, 
indubitavelmente

de exclusão: Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, 
simplesmente, só, unicamente

de inclusão: Ainda, até, mesmo, inclusivamente, também

de ordem: Depois, primeiramente, ultimamente

de designação: Eis

de interrogação: onde?(lugar), como?(modo), 
quando?(tempo), por quê?(causa), quanto?(preço e intensidade), 
para quê?(finalidade)

Locução adverbial 

É reunião de duas ou mais palavras com valor de advérbio. 

Exemplo:

Carlos saiu às pressas. (indicando modo)
Maria saiu à tarde. (indicando tempo)

Há locuções adverbiais que possuem advérbios 
correspondentes. 

Exemplo:

Carlos saiu às pressas. = Carlos saiu apressadamente.

Apenas os advérbios de intensidade, de lugar e de modo são 
flexionados, sendo que os demais são todos invariáveis. A única 
flexão propriamente dita que existe na categoria dos advérbios 
é a de grau:

Superlativo: aumenta a intensidade.  Exemplos: longe 
- longíssimo, pouco - pouquíssimo, inconstitucionalmente - 
inconstitucionalissimamente, etc;

Diminutivo: diminui a intensidade. 
Exemplos: perto - pertinho, pouco - pouquinho, devagar - 

devagarinho, 

Questões

01. (Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – 
VUNESP). Leia os quadrinhos para responder a questão.
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(Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano. Português. Volume 
Único)

No primeiro e segundo quadrinhos, estão em destaque dois 
advérbios: AÍ e ainda.

Considerando que advérbio é a palavra que modifica 
um verbo, um outro advérbio ou um adjetivo, expressando 
a circunstância em que determinado fato ocorre, assinale 
a alternativa que classifica, correta e respectivamente, as 
circunstâncias expressas por eles.

A) Lugar e negação.
B) Lugar e tempo.
C) Modo e afirmação.
D) Tempo e tempo.
E) Intensidade e dúvida.

02. (Agente de Vigilância e Recepção – VUNESP). Leia o 
texto a seguir.

Impunidade é motor de nova onda de agressões

Repetidos episódios de violência têm sido noticiados nas 
últimas semanas. Dois que chamam a atenção, pela banalidade 
com que foram cometidos, estão gerando ainda uma série de 
repercussões.

Em Natal, um garoto de 19 anos quebrou o braço da 
estudante de direito R.D., 19, em plena balada, porque ela teria 
recusado um beijo. O suposto agressor já responde a uma ação 
penal, por agressão, movida por sua ex-mulher.

No mesmo final de semana, dois amigos que saíam de uma 
boate em São Paulo também foram atacados por dois jovens 
que estavam na mesma balada, e um dos agredidos teve a perna 
fraturada. Esses dois jovens teriam tentado se aproximar, sem 
sucesso, de duas garotas que eram amigas dos rapazes que 
saíam da boate. Um dos suspeitos do ataque alega que tudo não 
passou de um engano e que o rapaz teria fraturado a perna ao 
cair no chão.

Curiosamente, também é possível achar um blog que diz 
que R.D., em Natal, foi quem atacou o jovem e que seu braço se 
quebrou ao cair no chão.

Em ambos os casos, as câmeras dos estabelecimentos 
felizmente comprovam os acontecimentos, e testemunhas vão 
ajudar a polícia na investigação.

O fato é que é difícil acreditar que tanta gente ande se 
quebrando por aí ao cair no chão, não é mesmo? As agressões 
devem ser rigorosamente apuradas e, se houver culpados, que 
eles sejam julgados e condenados.

A impunidade é um dos motores da onda de violência que 
temos visto. O machismo e o preconceito são outros. O perfil 
impulsivo de alguns jovens (amplificado pela bebida e por 
outras substâncias) completa o mecanismo que gera agressões.

Sem interferir nesses elementos, a situação não vai mudar. 
Maior rigor da justiça, educação para a convivência com o outro, 
aumento da tolerância à própria frustração e melhor controle 
sobre os impulsos (é normal levar um “não”, gente!) são alguns 
dos caminhos.

(Jairo Bouer, Folha de S.Paulo, 24.10.2011. Adaptado)

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque apresenta 
circunstância adverbial de modo.

A) Repetidos episódios de violência (...) estão gerando ainda 
uma série de repercussões.

B) ...quebrou o braço da estudante de direito R. D., 19, em 
plena balada…

C) Esses dois jovens teriam tentado se aproximar, sem 
sucesso, de duas amigas…

D) Um dos suspeitos do ataque alega que tudo não passou 
de um engano...

E) O fato é que é difícil acreditar que tanta gente ande se 
quebrando por aí…

03. (Agente Educacional – VUNESP). Leia o texto a seguir.
Cultura matemática
Hélio Schwartsman

SÃO PAULO – Saiu mais um estudo mostrando que o ensino 
de matemática no Brasil não anda bem. A pergunta é: podemos 
viver sem dominar o básico da matemática? Durante muito 
tempo, a resposta foi sim. Aqueles que não simpatizavam muito 
com Pitágoras podiam simplesmente escolher carreiras nas 
quais os números não encontravam muito espaço, como direito, 
jornalismo, as humanidades e até a medicina de antigamente.

Como observa Steven Pinker, ainda hoje, nos meios 
universitários, é considerado aceitável que um intelectual se 
vanglorie de ter passado raspando em física e de ignorar o beabá 
da estatística. Mas ai de quem admitir nunca ter lido Joyce ou 
dizer que não gosta de Mozart. Sobre ele recairão olhares tão 
recriminadores quanto sobre o sujeito que assoa o nariz na 
manga da camisa.

Joyce e Mozart são ótimos, mas eles, como quase toda a 
cultura humanística, têm pouca relevância para nossa vida 
prática. Já a cultura científica, que muitos ainda tratam com uma 
ponta de desprezo, torna-se cada vez mais fundamental, mesmo 
para quem não pretende ser engenheiro ou seguir carreiras 
técnicas.

Como sobreviver à era do crédito farto sem saber calcular as 
armadilhas que uma taxa de juros pode esconder? Hoje, é difícil 
até posicionar-se de forma racional sobre políticas públicas sem 
assimilar toda a numeralha que idealmente as informa. 

Conhecimentos rudimentares de estatística são pré-requisito 
para compreender as novas pesquisas que trazem informações 
relevantes para nossa saúde e bem-estar.

A matemática está no centro de algumas das mais intrigantes 
especulações cosmológicas da atualidade. Se as equações da 
mecânica quântica indicam que existem universos paralelos, 
isso basta para que acreditemos neles? Ou, no rastro de Eugene 
Wigner, podemos nos perguntar por que a matemática é tão 
eficaz para exprimir as leis da física.

Releia os trechos apresentados a seguir.
- Aqueles que não simpatizavam muito com Pitágoras 

podiam simplesmente escolher carreiras nas quais os números 
não encontravam muito espaço... (1.º parágrafo)

- Já a cultura científica, que muitos ainda tratam com uma 
ponta de desprezo, torna-se cada vez mais fundamental...(3.º 
parágrafo)

Os advérbios em destaque nos trechos expressam, correta e 
respectivamente, circunstâncias de

A) afirmação e de intensidade.
B) modo e de tempo.
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C) modo e de lugar.
D) lugar e de tempo.
E) intensidade e de negação.

04. (Analista Administrativo – VUNESP). Leia o texto para 
responder às questões 

Mais denso, menos trânsito
Henrique Meirelles

As grandes cidades brasileiras estão congestionadas e 
em processo de deterioração agudizado pelo crescimento 
econômico da última década. Existem deficiências evidentes em 
infraestrutura, mas é importante também considerar e estudar 
em profundidade o planejamento urbano.

Muitas grandes cidades adotaram uma abordagem de 
desconcentração, incentivando a criação de diversos centros 
urbanos, na visão de que isso levaria a uma maior facilidade de 
deslocamento.

Mas o efeito tem sido o inverso. A criação de diversos centros 
e o aumento das distâncias multiplicam o número de viagens, 
dificultando o escasso investimento em transporte coletivo e 
aumentando a necessidade do transporte individual.

Se olharmos Los Angeles como a região que levou a 
desconcentração ao extremo, ficam claras as consequências. 
Numa região rica como a Califórnia, com enorme investimento 
viário, temos engarrafamentos gigantescos que viraram 
característica da cidade.

Os modelos urbanos bem-sucedidos são aqueles com 
elevado adensamento e predominância do transporte coletivo, 
como mostram Manhattan, Tóquio e algumas novas áreas 
urbanas chinesas.

Apesar da desconcentração e do aumento da extensão 
urbana verificados no Brasil, é importante desenvolver e adensar 
ainda mais os diversos centros já existentes com investimentos 
no transporte coletivo.

O centro histórico de São Paulo é demonstração inequívoca 
do que não deve ser feito. É a região da cidade mais bem servida 
de transporte coletivo, com infraestrutura de telecomunicação, 
água, eletricidade etc. Conta ainda com equipamentos de 
importância cultural e histórica que dão identidade aos 
aglomerados urbanos. Seria natural que, como em outras grandes 
cidades, o centro de São Paulo fosse a região mais adensada da 
metrópole. Mas não é o caso. Temos, hoje, um esvaziamento 
gradual do centro, com deslocamento das atividades para 
diversas regiões da cidade.

É fundamental que essa visão de adensamento com uso 
abundante de transporte coletivo seja recuperada para que 
possamos reverter esse processo de uso cada vez mais intenso 
do transporte individual devorando espaços viários que não 
têm a capacidade de absorver a crescente frota de automóveis, 
fruto não só do novo acesso da população ao automóvel mas 
também da necessidade de maior número de viagens em função 
da distância cada vez maior entre os destinos da população.

(Folha de S.Paulo, 13.01.2013. Adaptado)

Em – … mas é importante também considerar e estudar 
em profundidade o planejamento urbano. –, a expressão em 
destaque é empregada na oração para indicar circunstância de

A) lugar.
B) causa.
C) origem.
D) modo.
E) finalidade.

05. (UFC) A opção em que há um advérbio exprimindo 
circunstância de tempo é:

A)  Possivelmente viajarei para São Paulo.
B)  Maria tinha aproximadamente 15 anos.
C)  As tarefas foram executadas concomitantemente.
D)  Os resultados chegaram demasiadamente atrasados.

06. Indique a alternativa que completa a frase a seguir, 
respectivamente, com as circunstâncias de intensidade e de 
modo. Após o telefonema, o motorista partiu...

A) às 18 h com o veículo.
B) rapidamente ao meio-dia.
C) bastante alerta.
D) apressadamente com o caminhão.
E) agora calmamente.

07. Em qual das alternativas abaixo o adjunto adverbial 
expressa o sentido de instrumento:

A) Viajou de trem.
B) Tânia foi almoçar com seus primos.
C) Cortou-se com o alicate.
D) Chorou de dor.

08. Assinale a alternativa em que o elemento destacado NÃO 
é um adjunto adverbial.

A) “...ameaçou até se acorrentar à porta da embaixada 
brasileira em Roma.”

B) “...decidida na semana passada por Tarso Genro...”.
C) “Hoje Mutti vive com identidade trocada e em lugar não 

sabido.”
D) “A concessão de refúgio político ao italiano Cesare Battisti, 

decidida...”.
E) “...decida se é o caso de reabrir o processo e julgá-lo 

novamente?”

09. Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em:

A) Ele permaneceu muito calado.
B) Amanhã, não iremos ao cinema.
C) O menino, ontem, cantou desafinadamente.
D) Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo.
E) Ela falou calma e sabiamente.

10. Assinale a frase em que meio funciona como advérbio: 
A) Só quero meio quilo.
B) Achei-o meio triste.
C) Descobri o meio de acertar.
D) Parou no meio da rua.
E) Comprou um metro e meio de tecido.

Respostas

1-B / 2-C / 3-B / 4-D / 5-C / 6-C / 7-C / 8-D / 9-A / 10-B

Comentários

1-) AÍ = LUGAR           AINDA = TEMPO

2-) a-) ainda = tempo 
B) em plena balada = lugar
C) sem sucesso = modo 
D) não = negação.
E) por aí = lugar

3-) Simplesmente = modo / ainda = tempo 

4-) em profundidade = profundamente = advérbio de modo

5-) concomitantemente = Diz-se do que acontece, 
desenvolve-se ou é expresso ao mesmo tempo com outra(s) 
coisa(s); simultâneo.

6-) A alternativa deve começar com advérbio que expresse 
INTENSIDADE. Vá por eliminação:

A) às 18h = tempo
B) rapidamente = modo
C) bastante= intensidade
D) apressadamente = modo
E) agora = tempo

7-) 
A) Viajou de trem. =  meio
B) Tânia foi almoçar com seus primos. = companhia
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C) Cortou-se com o alicate. = instrumento
D) Chorou de dor. = causa

8-) “A concessão de refúgio político ao italiano Cesare 
Battisti, decidida...”. = complemento nominal

9-):
A) Ele permaneceu muito calado.
B) Amanhã, não iremos ao cinema.
C) O menino, ontem, cantou desafinadamente.
D) Tranquilamente, realizou-se, hoje, o jogo.
E) Ela falou calma e sabiamente. ( Nesse caso, subentende-

se calmamente. È a maneira correta de se escrever quando 
utilizarmos dois advérbios de modo: o primeiro é escrito sem o 
sufixo “mente”, deixando este apenas no segundo elemento. Por 
exemplo: “Apresentou-se  breve e pausadamente.”)

10-) 
a) Só quero meio quilo. = numeral
b) Achei-o meio triste. = um pouco (advérbio)
c) Descobri o meio de acertar. = substantivo
d) Parou no meio da rua. = numeral
e) Comprou um metro e meio de tecido. = numeral

Interjeição

Interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, 
sensações, estados de espírito, ou que procura agir sobre o 
interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, 
para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas 
mais elaboradas. Observe o exemplo:

Droga! Preste atenção quando eu estou falando!
No exemplo acima, o interlocutor está muito bravo. Toda sua 

raiva se traduz numa palavra: Droga!

Ele poderia ter dito: - Estou com muita raiva de você! Mas usou 
simplesmente uma palavra. Ele empregou a interjeição Droga!

As sentenças da língua costumam se organizar de forma 
lógica: há uma sintaxe que estrutura seus elementos e os distribui 
em posições adequadas a cada um deles. As interjeições, por 
outro lado, são uma espécie de “palavra-frase”, ou seja, há uma 
ideia expressa por uma palavra (ou um conjunto de palavras - 
locução interjetiva) que poderia ser colocada em termos de uma 
sentença.

Veja os exemplos:
Bravo! Bis!
bravo e bis: interjeição / sentença (sugestão): «Foi muito 

bom! Repitam!»
Ai! Ai! Ai! Machuquei meu pé...
ai: interjeição / sentença (sugestão): “Isso está doendo!” ou 

“Estou com dor!”
   
A interjeição é um recurso da linguagem afetiva, em que 

não há uma ideia organizada de maneira lógica, como são as 
sentenças da língua, mas sim a manifestação de um suspiro, 
um estado da alma decorrente de uma situação particular, um 
momento ou um contexto específico. Exemplos:

Ah, como eu queria voltar a ser criança!
ah: expressão de um estado emotivo = interjeição
Hum! Esse pudim estava maravilhoso!
hum: expressão de um pensamento súbito = interjeição
   
O significado das interjeições está vinculado à maneira 

como elas são proferidas. Desse modo, o tom da fala é que dita 
o sentido que a expressão vai adquirir em cada contexto de 
enunciação. Exemplos:

Psiu!    
contexto: alguém pronunciando essa expressão na rua; 

significado da interjeição (sugestão): “Estou te chamando! Ei, 
espere!”

Psiu!
contexto: alguém pronunciando essa expressão em um 

hospital; significado da interjeição (sugestão): “Por favor, faça 
silêncio!”

Puxa! Ganhei o maior prêmio do sorteio!

puxa: interjeição; tom da fala: euforia
Puxa! Hoje não foi meu dia de sorte!
puxa: interjeição; tom da fala: decepção
   
As interjeições cumprem, normalmente, duas funções:
a) Sintetizar uma frase exclamativa, exprimindo alegria, 

tristeza, dor, etc.
Você faz o que no Brasil? 
Eu? Eu negocio com madeiras.
Ah, deve ser muito interessante.
b) Sintetizar uma frase apelativa
Cuidado! Saia da minha frente.
As interjeições podem ser formadas por:
a) simples sons vocálicos: Oh!, Ah!, Ó, Ô.
b) palavras: Oba!, Olá!, Claro!
c) grupos de palavras (locuções interjetivas): Meu Deus!, Ora 

bolas!
A ideia expressa pela interjeição depende muitas vezes 

da entonação com que é pronunciada; por isso, pode ocorrer que 
uma interjeição tenha mais de um sentido. Por exemplo:

Oh! Que surpresa desagradável!        (ideia de contrariedade) 
       Oh! Que bom te encontrar.                   (ideia de alegria)

Classificação das Interjeições

Comumente, as interjeições expressam sentido de:
- Advertência: Cuidado!, Devagar!, Calma!, Sentido!, 

Atenção!, Olha!, Alerta!
- Afugentamento: Fora!, Passa!, Rua!, Xô!
- Alegria ou Satisfação: Oh!, Ah!,Eh!, Oba!, Viva!
- Alívio: Arre!, Uf!, Ufa! Ah!
- Animação ou Estímulo: Vamos!, Força!, Coragem!, Eia!, 

Ânimo!, Adiante!, Firme!, Toca!
- Aplauso ou Aprovação: Bravo!, Bis!, Apoiado!, Viva!, Boa!
- Concordância: Claro!, Sim!, Pois não!, Tá!, Hã-hã! 

- Repulsa ou Desaprovação: Credo!, Irra!, Ih!, Livra!, Safa!, 
Fora!, Abaixo!, Francamente!, Xi!, Chega!, Basta!, Ora!

- Desejo ou Intenção: Oh!, Pudera!, Tomara!, Oxalá!
- Desculpa: Perdão!
- Dor ou Tristeza: Ai!, Ui!, Ai de mim!, Que pena!, Ah!, Oh!, 

Eh!
- Dúvida ou Incredulidade: Qual!, Qual o quê!, Hum!, Epa!, 

Ora!
- Espanto ou Admiração: Oh!, Ah!, Uai!, Puxa!, Céus!, Quê!, 

Caramba!, Opa!, Virgem!, Vixe!, Nossa!, Hem?!, Hein?, Cruz!, Putz!
- Impaciência ou Contrariedade: Hum!, Hem!, Irra!, Raios!, 

Diabo!, Puxa!, Pô!, Ora!
- Pedido de Auxílio: Socorro!, Aqui!, Piedade!
- Saudação, Chamamento ou Invocação: Salve!, Viva!, 

Adeus!, Olá!, Alô!, Ei!, Tchau!, Ô, Ó, Psiu!, Socorro!, Valha-me, 
Deus!

- Silêncio: Psiu!, Bico!, Silêncio!
- Terror ou Medo: Credo!, Cruzes!, Uh!, Ui!, Oh!
Saiba que: As interjeições são palavras invariáveis, isto é, 

não sofrem variação em gênero, número e grau como os nomes, 
nem de número, pessoa, tempo, modo, aspecto e voz como os 
verbos. No entanto, em uso específico, algumas interjeições 
sofrem variação em grau. Deve-se ter claro, neste caso, que 
não se trata de um processo natural dessa classe de palavra, 
mas tão só uma variação que a linguagem afetiva permite. 
Exemplos: oizinho, bravíssimo, até loguinho.

Locução Interjetiva

Ocorre quando duas ou mais palavras formam uma 
expressão com sentido de interjeição. Por exemplo

Ora bolas!
Quem me dera!
Virgem Maria!
Meu Deus!
Ai de mim!
Valha-me Deus!
Graças a Deus!
Alto lá!
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Muito bem!

Observações:

1) As interjeições são como frases resumidas, sintéticas. Por 
exemplo:

Ué! = Eu não esperava por essa!
Perdão! = Peço-lhe que me desculpe.

2) Além do contexto, o que caracteriza a interjeição é o seu 
tom exclamativo; por isso, palavras de outras classes gramaticais 
podem aparecer como interjeições.

Viva! Basta! (Verbos)
Fora! Francamente! (Advérbios)

3) A interjeição pode ser considerada uma “palavra-frase” 
porque sozinha pode constituir uma mensagem.

Socorro!
Ajudem-me! 
Silêncio!
Fique quieto!

4) Há, também, as interjeições onomatopaicas ou imitativas, 
que exprimem ruídos e vozes.

Pum! Miau! Bumba! Zás! Plaft! Pof!
Catapimba! Tique-taque! Quá-quá-quá!, etc.

5) Não se deve confundir a interjeição de apelo “ó” com a sua 
homônima “oh!”, que exprime admiração, alegria, tristeza, etc. 
Faz-se uma pausa depois do” oh!” exclamativo e não a fazemos 
depois do “ó” vocativo.

“Ó natureza! ó mãe piedosa e pura!» (Olavo Bilac) 
Oh! a jornada negra!»  (Olavo Bilac)

6) Na linguagem afetiva, certas interjeições, originadas 
de palavras de outras classes, podem aparecer flexionadas no 
diminutivo ou no superlativo.

Calminha! Adeusinho! Obrigadinho!
Interjeições, leitura e produção de textos
   

Usadas com muita frequência na língua falada informal, 
quando empregadas na língua escrita, as interjeições costumam 
conferir-lhe certo tom inconfundível de coloquialidade. Além 
disso, elas podem muitas vezes indicar traços pessoais do falante 
- como a escassez de vocabulário, o temperamento agressivo ou 
dócil, até mesmo a origem geográfica. É nos textos narrativos - 
particularmente nos diálogos - que comumente se faz uso 
das interjeições com o objetivo de caracterizar personagens 
e, também, graças à sua natureza sintética, agilizar as falas. 
Natureza sintética e conteúdo mais emocional do que 
racional fazem das interjeições presença constante nos textos 
publicitários.

Fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/
morf89.php

Numeral

Numeral é a palavra que indica os seres em termos 
numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa 
em determinada sequência.

Os quatro últimos ingressos foram vendidos há pouco.
[quatro: numeral = atributo numérico de “ingresso”]
Eu quero café duplo, e você?
[duplo: numeral = atributo numérico de “café”]
A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor!
 [primeira: numeral = situa o ser “pessoa” na sequência de 

“fila”]

Note bem: os numerais traduzem, em palavras, o que 
os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a 
expressão é colocada em números (1, 1°, 1/3, etc.) não se trata 
de numerais, mas sim de algarismos.

Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a 
ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras 
consideradas numerais porque denotam quantidade, proporção 
ou ordenação. São alguns exemplos: década, dúzia, par, 
ambos(as), novena.

Classificação dos Numerais

Cardinais: indicam contagem, medida. É o número básico: 
um, dois, cem mil, etc.

Ordinais: indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada: 
primeiro, segundo, centésimo, etc.

Fracionários: indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão 
dos seres: meio, terço, dois quintos, etc.

Multiplicativos: expressam ideia de multiplicação dos 
seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada: 
dobro, triplo, quíntuplo, etc.

Leitura dos Numerais 
Separando os números em centenas, de trás para frente, 

obtêm-se conjuntos numéricos, em forma de centenas e, no 
início, também de dezenas ou unidades. Entre esses conjuntos 
usa-se vírgula; as unidades ligam-se pela conjunção “e”.

1.203.726 = um milhão, duzentos e três mil, setecentos e vinte 
e seis. 

45.520 = quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte.

Flexão dos numerais

Os numerais cardinais que variam em gênero são um/uma, 
dois/duas e os que indicam centenas de duzentos/duzentas em 
diante: trezentos/trezentas; quatrocentos/quatrocentas, etc. 
Cardinais como milhão, bilhão, trilhão, variam em número: 
milhões, bilhões, trilhões. Os demais cardinais são invariáveis.

Os numerais ordinais variam em gênero e número:
primeiro segundo  milésimo
primeira segunda  milésima
primeiros segundos milésimos
primeiras segundas milésimas

Os numerais multiplicativos são invariáveis quando atuam 
em funções substantivas:

Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção.
Quando atuam em funções adjetivas, esses numerais 

flexionam-se em gênero e número:
Teve de tomar doses triplas do medicamento.
Os numerais fracionários flexionam-se em gênero e número. 

Observe: um terço/dois terços, uma terça parte/duas terças 
partes

Os numerais coletivos flexionam-se em número. Veja: uma 
dúzia, um milheiro, duas dúzias, dois milheiros.

É comum na linguagem coloquial a indicação de grau nos 
numerais, traduzindo afetividade ou especialização de sentido. 
É o que ocorre em frases como:

“Me empresta duzentinho...”
É artigo de primeiríssima qualidade!
O time está arriscado por ter caído na segundona. (= segunda 

divisão de futebol)

Emprego dos Numerais

*Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em 
que se divide uma obra, utilizam-se os ordinais até  décimo e a 
partir daí os cardinais, desde que o numeral venha depois do 
substantivo:

Ordinais                                                      Cardinais
João Paulo II (segundo)                  Tomo XV (quinze)
D. Pedro II (segundo)                           Luís XVI (dezesseis)
Ato II (segundo)                              Capítulo XX (vinte)
Século VIII (oitavo)                              Século XX (vinte)
Canto IX (nono)                             João XXIII ( vinte e três)

*Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal 
até nono e o cardinal de dez em diante:
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Artigo 1.° (primeiro)                Artigo 10 (dez)
Artigo 9.° (nono)                     Artigo 21 (vinte e um)

*Ambos/ambas são considerados numerais. Significam “um 
e outro”, “os dois” (ou “uma e outra”, “as duas”) e são largamente 
empregados para retomar pares de seres aos quais já se fez 
referência.

Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância 
da solidariedade. Ambos agora participam das atividades 
comunitárias de seu bairro.

Obs.: a forma “ambos os dois” é considerada enfática. 
Atualmente, seu uso indica afetação, artificialismo.

Cardinais Ordinais      Multiplicativos            Fracionários
um  primeiro  -         -
dois  segundo         dobro, duplo       meio
três  terceiro        triplo, tríplice     terço
quatro quarto           quádruplo  quarto
cinco  quinto           quíntuplo  quinto
seis  sexto            sêxtuplo     sexto
sete  sétimo             sétuplo  sétimo
oito  oitavo             óctuplo                    oitavo
nove  nono            nônuplo                      nono
dez  décimo            décuplo                  décimo
onze  décimo primeiro  -             onze avos
doze  décimo segundo  -             doze avos
treze  décimo terceiro  -            treze avos
catorze décimo quarto  -      catorze avos
quinze décimo quinto  -        quinze avos
dezesseis décimo sexto  -   dezesseis avos
dezessete décimo sétimo  -  dezessete avos
dezoito décimo oitavo  -       dezoito avos
dezenove décimo nono  -   dezenove avos
vinte  vigésimo   -            vinte avos
trinta trigésimo  -          trinta avos
quarenta quadragésimo  -   quarenta avos
cinquenta quinquagésimo  -  cinquenta avos
sessenta sexagésimo  -     sessenta avos
setenta septuagésimo  -       setenta avos
oitenta octogésimo  -         oitenta avos
noventa nonagésimo  -       noventa avos
cem  centésimo        cêntuplo              centésimo
duzentos ducentésimo  -        ducentésimo
trezentos trecentésimo  -       trecentésimo
quatrocentos quadringentésimo -            quadringentésimo
quinhentos quingentésimo  -    quingentésimo
seiscentos sexcentésimo  -          sexcentésimo
setecentos septingentésimo -                 septingentésimo
oitocentos octingentésimo  -                  octingentésimo
novecentos nongentésimo 
                   ou noningentésimo  -       nongentésimo
mil  milésimo   -               milésimo
milhão milionésimo  -            milionésimo
bilhão bilionésimo  -          bilionésimo

Questões

01.Na frase “Nessa carteira só há duas notas de cinco reais” 
temos exemplos de numerais:

A) ordinais;
B) cardinais;
C) fracionários;
D) romanos;
E) Nenhuma das alternativas.

02.Aponte a alternativa em que os numerais estão bem 
empregados.

A) Ao papa Paulo Seis sucedeu João Paulo Primeiro.                     
B) Após o parágrafo nono virá o parágrafo décimo.
C) Depois do capítulo sexto, li o capitulo décimo primeiro.           
D) Antes do artigo dez vem o artigo nono.
E) O artigo vigésimo segundo foi revogado.

03. Os ordinais referentes aos números 80, 300, 700 e 90 
são, respectivamente

A) octagésimo, trecentésimo, septingentésirno, 
nongentésimo

B) octogésimo, trecentésimo, septingentésimo, nonagésimo
C) octingentésimo, tricentésimo, septuagésimo, nonagésimo
D) octogésimo, tricentésimo, septuagésimo, nongentésimo

04. (Contador – IESES) “Em maio, um abaixo-assinado, para 
que o parlamento extinga a lei ortográfica, tomou a 82ª Feira do 
Livro de Lisboa.” O numeral ordinal destacado está corretamente 
escrito na alternativa:

A) Oitogésima segunda. 
B) Octogésima segunda. 
C) Oitagésima segunda. 
D) Octagésima segunda. 

05.Marque o emprego incorreto do numeral:
A) século III (três)
B) página 102 (cento e dois)
C) 80º (octogésimo)
D) capítulo XI (onze)
E) X tomo (décimo)

06.Triplo e tríplice são numerais:
A) multiplicativo o primeiro e ordinal o segundo
B) ambos ordinais
C) ambos cardinais
D) ambos multiplicativos.

07. Indique a grafia e leitura corretas do seguinte numeral 
cardinal: 3.726.

A) Três mil, setecentos e vinte e seis.
B) Três mil, e setecentos e vinte e seis.
C) Três mil e setecentos e vinte e seis.
D) Três mil, setecentos, vinte, seis.

08.Em todas as frases abaixo, os numerais foram 
corretamente empregados, exceto em:

A) O artigo vinte e cinco deste código foi revogado.
B) Seu depoimento foi transcrito na página duzentos e vinte 

e dois.
C) Ainda o capítulo sétimo desta obra.
D) Este terremoto ocorreu no século dez antes de Cristo.

09. Em todas as frases abaixo, a palavra grifada é um 
numeral, exceto em:

A) Ele só leu um livro este semestre.
B) Não é preciso mais que uma pessoa para fazer este 

serviço.
C) Ontem à tarde, um rapaz procurou por você?
D) Você quer uma ou mais caixas deste produto?

10.Assinale o caso em que não haja expressão numérica de 
sentido indefinido:

A) Ele é o duodécimo colocado.
B) Quer que veja este filme pela milésima vez?
C) “Na guerra os meus dedos dispararam mil mortes”.
D) “A vida tem uma só entrada; a saída é por cem portas”.
E) N.D.A.

Respostas

1-B / 2-D / 3-B / 4-B / 5-A / 6-D / 7-A / 8-D / 9-C / 10-A

Comentários

1-) Nessa carteira só há duas notas de cinco reais = numerais 
cardinais

2-) 
A) Ao papa Paulo Sexto sucedeu João Paulo Primeiro.                     
B) Após o parágrafo nono virá o parágrafo dez.
C) Depois do capítulo sexto, li o capítulo onze.           
D) Antes do artigo dez vem o artigo nono.  = correta
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E) O artigo vinte e dois foi revogado.

3-) 80 (octogésimo), 300 (trecentésimo ou tricentésimo), 
700 (septingentésimo) 90 (nonagésimo)

4-) 82ª Feira = Octogésima segunda. 

5-) 
A) século III (terceiro)
B) página 102 (cento e dois)
C) 80º (octogésimo)
D) capítulo XI (onze)
E) X tomo (décimo)

6-) triplo e tríplice = ambos são numerais multiplicativos

7-) 
B) Três mil, e setecentos e vinte e seis.  = retirar o “e”
C) Três mil e setecentos e vinte e seis.  = faltou a vírgula; 

retirar o “e”
D) Três mil, setecentos, vinte, seis.  = substituir as duas 

últimas vírgulas pela conjunção “e”

8-) Este terremoto ocorreu no século décimo antes de Cristo.

9-) Ontem à tarde, um rapaz procurou por você?  = artigo 
indefinido

10-) Ele é o duodécimo colocado.  = (posição 12)

5. Sintaxe. 

Frase

Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser 
formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos 
ou não. A frase exprime, através da fala ou da escrita: ideias, 
emoções, ordens, apelos.

A frase define-se pelo seu propósito comunicativo, ou seja, 
pela sua capacidade de, num intercâmbio linguístico, transmitir 
um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada.

Exemplos:

O Brasil possui um grande potencial turístico.
Espantoso!
Não vá embora.
Silêncio!
O telefone está tocando.

Observação: a frase que não possui verbo denomina-se 
Frase Nominal.

Na língua falada, a frase é caracterizada pela entoação, que 
indica nitidamente seu início e seu fim. A entoação pode vir 
acompanhada por gestos, expressões do rosto, do olhar, além de 
ser complementada pela situação em que o falante se encontra. 
Esses fatos contribuem para que frequentemente surjam frases 
muito simples, formadas por apenas uma palavra. Observe:

Rua!
Ai!

Essas palavras, dotadas de entoação própria, e acompanhadas 
de gestos peculiares, são suficientes para satisfazer suas 
necessidades expressivas.

Na língua escrita, a entoação é representada pelos sinais 
de pontuação, os quais procuram sugerir a melodia frasal. 
Desaparecendo a situação viva, o contexto é fornecido pelo 

próprio texto, o que acaba tornando necessário que as frases 
escritas sejam linguisticamente mais completas. Essa maior 
complexidade linguística leva a frase a obedecer às regras gerais 
da língua. Portanto, a organização e a ordenação dos elementos 
formadores da frase devem seguir os padrões da língua. Por isso 
é que:

As meninas estavam alegres.

constitui uma frase, enquanto:

Alegres meninas estavam as.

não é considerada uma frase da língua portuguesa.

Tipos de Frases

Muitas vezes, as frases assumem sentidos que só podem ser 
integralmente captados se atentarmos para o contexto em que 
são empregadas. É o caso, por exemplo, das situações em que se 
explora a ironia. Pense, por exemplo, na frase “Que educação!”, 
usada quando se vê alguém invadindo, com seu carro, a faixa de 
pedestres. Nesse caso, ela expressa exatamente o contrário do 
que aparentemente diz.

A entoação é um elemento muito importante da frase falada, 
pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão. Dependendo 
de como é dita, uma frase simples como “É ela.” pode indicar 
constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção, etc. 
Na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como 
definidores do sentido das frases. 

Existem alguns tipos de frases cuja entoação é mais ou menos 
previsível, de acordo com o sentido que transmitem. São elas:

a) Frases Interrogativas: ocorrem quando uma pergunta 
é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se 
deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta 
ou indireta.

Você aceita um copo de suco?  (Interrogação direta)
Desejo saber se você aceita um copo de suco. (Interrogação 

indireta)

b) Frases Imperativas: ocorrem quando o emissor da 
mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, 
utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas 
ou negativas.

Faça-o entrar no carro! (Afirmativa)
Não faça isso. (Negativa)
Dê-me uma ajudinha com isso! (Afirmativa)

c) Frases Exclamativas: nesse tipo de frase o emissor 
exterioriza um estado afetivo. Apresentam entoação ligeiramente 
prolongada.

Por Exemplo: 
Que prova difícil!
É uma delícia esse bolo!

d) Frases Declarativas:  ocorrem quando o emissor 
constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma 
coisa. Podem ser afirmativas ou negativas.

Obrigaram o rapaz a sair. (Afirmativa)
Ela não está em casa. (Negativa)

e) Frases Optativas: são usadas para exprimir um desejo.

Por Exemplo:
Deus te acompanhe!
Bons ventos o levem!

De acordo com a construção, as frases classificam-se em:
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Frase Nominal: é a frase construída sem verbos. Exemplos:
Fogo!
Cuidado!
Belo serviço o seu!
Trabalho digno desse feirante.

Frase Verbal: é a frase construída com verbo. Por Exemplo:

O sol ilumina a cidade e aquece os dias.
Os casais saíram para jantar.
A bola rolou escada abaixo. Estrutura da Frase

As frases que possuem verbo são geralmente estruturadas 
a partir de dois elementos essenciais: sujeito e predicado. Isso 
não significa, no entanto, que tais frases devam ser formadas, no 
mínimo, por dois vocábulos. Na frase “Saímos”, por exemplo, há 
um sujeito implícito na terminação do verbo: nós.

O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em 
número e pessoa. É normalmente o “ser de quem se declara 
algo”, “o tema do que se vai comunicar”.

O predicado é a parte da frase que contém “a informação 
nova para o ouvinte”. Normalmente, ele se refere ao sujeito, 
constituindo a declaração do que se atribui ao sujeito. É sempre 
muito importante analisar qual é o núcleo significativo da 
declaração: se o núcleo da declaração estiver no verbo, teremos 
um predicado verbal (ocorre nas frases verbais); se o núcleo 
da declaração estiver em algum nome, teremos um predicado 
nominal (ocorre nas frases nominais que possuem verbo de 
ligação).

Observe:

O amor é eterno.

O tema, o ser de quem se declara algo, o sujeito, é “O amor”. 
A declaração referente a “o amor”, ou seja, o predicado, é “é 
eterno”. É um predicado nominal, pois seu núcleo significativo é 
o nome “eterno”. Já na frase:

Os rapazes jogam futebol.

O sujeito é “Os rapazes”, que identificamos por ser o termo 
que concorda em número e pessoa com o verbo “jogam”. O 
predicado é “jogam futebol”, cujo núcleo significativo é o verbo 
“jogam”. Temos, assim, um predicado verbal.

Oração

Uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso é 
necessário:

- que o enunciado tenha sentido completo;

- que o enunciado tenha verbo (ou locução verbal).

Por Exemplo:
Camila terminou a leitura do livro.

Obs.: Na oração as palavras estão relacionadas entre si, 
como partes de um conjunto harmônico: elas são os termos ou 
as unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração 
desempenha uma função sintática.

Atenção:
Nem toda frase é oração.

Por Exemplo:
Que dia lindo!
Esse enunciado é frase, pois tem sentido.
Esse enunciado não é oração, pois não possui verbo.

Assim, não possuem estrutura sintática, portanto não são 
orações, frases como:

Socorro!  -  Com Licença!  -  Que rapaz ignorante!  

A frase pode conter uma ou mais orações. Veja:
Brinquei no parque. (uma oração)
Entrei na casa e sentei-me. (duas orações) 
Cheguei, vi, venci. (três orações)

Período

Período é a frase constituída de uma ou mais orações, 
formando um todo, com sentido completo. O período pode ser 
simples ou composto.

Período Simples: é aquele constituído por apenas uma 
oração, que recebe o nome de oração absoluta. Exemplos:

O amor é eterno.
As plantas necessitam de cuidados especiais.
Quero aquelas rosas.
O tempo é o melhor remédio.

Período Composto: é aquele constituído por duas ou mais 
orações. Exemplos:

Quando você partiu minha vida ficou sem alegrias. 
Quero aquelas flores para presentear minha mãe.
Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que 

acontece ao anoitecer. 
Cheguei, jantei e fui dormir.

Saiba que: Como toda oração está centrada num verbo ou 
numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações 
existem num período é contar os verbos ou locuções verbais.

Fonte: : http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/
sint1.php

Questões

1-) Das frases abaixo relacionadas, indique as que contêm 
oração ou orações:

A-) Que dia quente!
B-) Belas, as manhãs sertanejas!
C-) Estou em Monteiro há onze anos.
D-) O aluno compreende perfeitamente o olhar do professor .
E-) Silêncio!
F-) O sol brilhava no céu nordestino.

2.  Assinale as alternativas em que não há oração:
(   ) Havia muita gente naquela festa.
(   ) Socorro!
(   ) Que tristeza!
(   ) Aquele aluno não se saiu bem na avaliação.
(   ) Despediu-se da esposa antes de viajar para a Itália.
(   ) Atenção, curva sinuosa!
(   ) Banco do Brasil.

3-) Classifique os períodos abaixo em simples ou compostos.
a) Nestas férias, fomos conhecer Ouro Preto.____________________
b) Ninguém perguntou se ele virá ao concerto.____________________
c) Quando chove, a cidade fica insuportável.______________________
d) Não gostei do filme, os acontecimentos são muito 

previsíveis.________
e) Não empresto meus CDs a ninguém.__

4-) Classifique em: (PS) Período Simples ou (PC) Período 
Composto. Grife os verbos.

a) Neste ano elegeremos nosso presidente. 
b) O vira-lata latiu e espantou o quero-quero.
c) Poucas pessoas concordaram com nossa proposta.
d) Vocês falam muito e agem pouco.
e) Confie em você, brigue por suas ideias, seja persistente!
f) Ficou descontente com o resultado.
g) Aproximou-se do telefone, iniciou a ligação, mas desistiu.
h) Não escreverei nada nem darei entrevista.
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i) Se tu a amasses, serias feliz.
j) A simpática jovem é atriz.
k) Muitos confiaram em sua pesquisa. 
l) Vibramos, quando soubemos o resultado

Respostas

1-)
A-) Que dia quente!   Frase (não há verbo)
B-) Belas, as manhãs sertanejas!  Frase = não há verbo
C-) Estou em Monteiro há onze anos.  = oração (2)
D-) O aluno compreende perfeitamente o olhar do professor 

.  = oração (1) 
E-) Silêncio!    = frase
F-) O sol brilhava no céu nordestino.  = oração

2-)   
( X ) Socorro!
(X ) Que tristeza!
(X ) Atenção, curva sinuosa!
(X) Banco do Brasil.

3-) Classifique os períodos abaixo em simples ou compostos.
a) Nestas férias, fomos conhecer Ouro Preto.  = período 

simples (locução verbal)
b) Ninguém perguntou se ele virá ao concerto.  = período 

composto 
c) Quando chove, a cidade fica insuportável.  = período 

composto
d) Não gostei do filme, os acontecimentos são muito 

previsíveis. = período composto
e) Não empresto meus CDs a ninguém.    = período simples

4-) a) Neste ano elegeremos nosso presidente. (PS)
b) O vira-lata latiu e espantou o quero-quero. (PC)
c) Poucas pessoas concordaram com nossa proposta. (PS)
d) Vocês falam muito e agem pouco. (PC)
e) Confie em você, brigue por suas ideias, seja persistente! 

(PC)
f) Ficou descontente com o resultado. (PS)
g) Aproximou-se do telefone, iniciou a ligação, mas 

desistiu. (PC)
h) Não escreverei nada nem darei entrevista. (PC)
i) Se tu a amasses, serias feliz. (PC)
j) A simpática jovem é atriz. (PS)
k) Muitos confiaram em sua pesquisa. (PS)
l) Vibramos, quando soubemos o resultado. (PC)

Verbo

Essa é a premissa fundamental da sintaxe, que é a parte 
da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de 
uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação 
e de ordem. Significa que, ao se realizar a análise sintática de 
uma oração, sempre se inicia pelo verbo. É a partir dele que se 
descobre qual o sujeito da oração, se há a indicação de qualidade, 
estado ou modo de ser do sujeito, se ele pratica uma ação ou se 
a sofre, se há complemento verbal, se há circunstância (adjunto 
adverbial), etc.

Nem sempre o verbo se apresenta sozinho em uma oração. 
Em muitos casos, surgem dois ou mais verbos juntos, para 
indicar que se pratica ou se sofre uma ação, ou que o sujeito possui 
uma qualidade. A essa junção, dá-se o nome de locução verbal. 
Toda locução verbal é formada por um verbo auxiliar (ou mais 
de um) e um verbo principal (somente um).

O verbo auxiliar é o que se relaciona com o sujeito, por isso 
concorda com este, ou seja, se o sujeito estiver no singular, o 
verbo auxiliar também ficará no singular; se o sujeito estiver 
no plural, o verbo auxiliar também ficará no plural. Na Língua 
Portuguesa os verbos auxiliares são os seguintes: ser, estar, ter, 
haver, dever, poder, ir, dentre outros.

O verbo principal é o que indica se o sujeito possui uma 
qualidade, se ele pratica uma ação ou se a sofre. É o mais 
importante da locução. Na Língua Portuguesa, o verbo principal 

surge sempre no infinitivo (terminado em –ar, -er, ou –ir), no 
gerúndio (terminado em –ndo) ou no particípio (terminado 
em –ado ou –ido, dentre outras terminações).

Veja alguns exemplos de locuções verbais:

Os funcionários FORAM CONVOCADOS pelo diretor. (aux.: 
SER; princ.: CONVOCAR)

Os estudantes ESTÃO RESPONDENDO às questões. (aux.: 
ESTAR; princ.: RESPONDER)

Os trabalhadores TÊM ENFRENTADO muitos problemas.
(aux.: TER; princ.: ENFRENTAR)

O vereador HAVIA DENUNCIADO seus companheiros. (aux.: 
HAVER; princ.: DENUNCIAR)

Os alunos DEVEM ESTUDAR todos os dias. (aux.: DEVER; 
princ.: ESTUDAR)

Sujeito:

Para se descobrir qual o sujeito do verbo (ou da locução 
verbal), deve-se perguntar a ele (ou a ela) o seguinte: Que(m) é 
que ..........? A resposta será o sujeito.  Por exemplo, analisemos 
a primeira frase dentre as apresentadas acima:

Os funcionários foram convocados pelo diretor.
O princípio é o verbo. Procura-se, portanto, o verbo: é a 

locução verbal foram convocados. - - Pergunta-se a ela: Que(m) 
é que foi convocado? 

- Resposta: Os funcionários. 
- O sujeito da oração, então, é o seguinte: os funcionários.

Encontrado o sujeito, parte-se para a análise do verbo: Se 
ele indicar que o sujeito possui uma qualidade, um estado ou 
um modo de ser, sem praticar ação alguma, será denominado de 
VERBO DE LIGAÇÃO. Os verbos de ligação mais comuns são os 
seguintes: ser, estar, parecer, ficar, permanecer e continuar. 
Não se esqueça, porém, de que só será verbo de ligação o que 
indicar qualidade, estado ou modo de ser do sujeito, sem praticar 
ação alguma. Observe as seguintes frases:

O político continuou seu discurso mesmo com todas as vaias 
recebidas.

Continuar, nesta frase, não é de ligação já que não indica 
qualidade do sujeito, e sim ação.

A professora estava na sala de aula quando sofreu o infarto.
Estar, nesta frase, não é de ligação já que não indica 

qualidade do sujeito, e sim fato.
A garota estava muito alegre uma vez que havia conseguido 

a aprovação.
Estar é verbo de ligação porque indica qualidade do sujeito.
 
Se o verbo indicar que o sujeito pratica uma ação, ou que 

participa ativamente de um fato, será denominado de VERBO 
INTRANSITIVO ou VERBO TRANSITIVO, de acordo com o 
seguinte:

- Quem ............ , ................. : Todo verbo que se encaixar nessa 
frase será INTRANSITIVO. Por exemplo, o verbo correr: Quem 
corre, corre.

- Quem ............ , ................. algo/alguém: Todo verbo que se 
encaixar nessa frase será TRANSITIVO DIRETO. Por exemplo, o 
verbo comer: Quem come, come algo; ou o verbo amar: Quem 
ama, ama alguém.

- Quem ............ , ................. + prep. + algo/alguém: Todo 
verbo que se encaixar nessa frase será TRANSITIVO INDIRETO. 
Por exemplo, o verbo gostar: Quem gosta, gosta de algo ou de 
alguém. As preposições mais comuns são as seguintes: a, de, 
em, por, para, sem e com.

- Quem ............ , ................. algo/alguém + prep. + 
algo/alguém: Todo verbo que se encaixar nessa frase 
será TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO - também denominado 
de BITRANSITIVO. Por exemplo, o verbo mostrar: Quem 
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mostra, mostra algo a alguém; ou o verbo informar: Quem 
informa, informa alguém de algo ou Quem informa, informa 
algo a alguém.

É importante salientar que um verbo só será TRANSITIVO se 
houver complemento (objeto direto ou objeto indireto). A 
análise de um verbo depende, portanto, do ambiente sintático 
em que ele se encontra. Um verbo que aparentemente seja 
transitivo direto pode ser, na realidade, intransitivo, caso não 
haja complemento. Por exemplo, observe a seguinte frase:

O pior cego é aquele que não quer ver.
O verbo ver é, aparentemente, transitivo direto, uma vez que 

se encaixa na frase Quem vê, vê algo. Ocorre, porém, que não 
há o “algo”. O pior cego é aquele que não quer ver o quê? Não 
aparece na oração; não há, portanto, o objeto direto. Como não 
o há, o verbo não pode ser transitivo direto, e sim intransitivo.

Observe, agora, esta frase: Quem dá aos pobres, empresta a 
Deus.

Os verbos dar e emprestar são, aparentemente, transitivos 
diretos e indiretos, uma vez que se encaixam nas frases Quem 
dá, dá algo a alguém e Quem empresta, empresta algo a 
alguém. Ocorre, porém, que não há o “algo”. Quem dá o que 
aos pobres empresta o que a Deus? Não aparece na oração; 
não há, portanto, o objeto direto. Como não o há, os verbos 
não podem ser transitivos diretos e indiretos, e sim somente 
transitivos indiretos.

FONTE: http://www.gramaticaonline.com.br/texto/1231

Questões

01. (Agente de Apoio Administrativo – FCC). Os 
trabalhadores passaram mais tempo na escola...

O segmento grifado acima possui a mesma função sintática 
que o destacado em:

A) ...o que reduz a média de ganho da categoria.
B) ...houve mais ofertas de trabalhadores dessa classe.
C) O crescimento da escolaridade também foi impulsionado...
D) ...elevando a fatia dos brasileiros com ensino médio...
E) ...impulsionado pelo aumento do número de universidades...

02.(Agente de Defensoria Pública – FCC). Donos de uma 
capacidade de orientação nas brenhas selvagens [...], sabiam os 
paulistas como...

O segmento em destaque na frase acima exerce a mesma 
função sintática que o elemento grifado em:

A) Nas expedições breves serviam de balizas ou mostradores 
para a volta.

B) Às estreitas veredas e atalhos [...], nada acrescentariam 
aqueles de considerável...

C) Só a um olhar muito exercitado seria perceptível o sinal.
D) Uma sequência de tais galhos, em qualquer floresta, podia 

significar uma pista.
E) Alguns mapas e textos do século XVII apresentam-nos a vila 

de São Paulo como centro...

03. Há complemento nominal em:
A)Você devia vir cá fora receber o beijo da madrugada.
B)... embora fosse quase certa a sua possibilidade de ganhar 

a vida.
C)Ela estava na janela do edifício.
D)... sem saber ao certo se gostávamos dele.
E)Pouco depois começaram a brincar de bandido e mocinho 

de cinema.

04. (ESPM-SP) Em “esta lhe deu cem mil contos”, o termo 
destacado é:

A) pronome possessivo
B) complemento nominal
C) objeto indireto
D) adjunto adnominal
E) objeto direto 

05. Assinale a alternativa correta e identifique o sujeito 
das seguintes orações em relação aos verbos destacados:

- Amanhã teremos uma palestra sobre qualidade de vida.
- Neste ano, quero prestar serviço voluntário.

A)Tu – vós                  
B)Nós – eu              
C)Vós – nós             
D) Ele - tu

06.Classifique o sujeito das orações destacadas no texto 
seguinte e, a seguir, assinale a sequência correta.

É notável, nos textos épicos, a participação do sobrenatural. 
É frequente a mistura de assuntos relativos ao nacionalismo 
com o caráter maravilhoso. Nas epopeias, os deuses tomam 
partido e interferem nas aventuras dos heróis, ajudando-os ou 
atrapalhando-os.

A)simples, composto
B)indeterminado, composto
C)simples, simples
D) oculto, indeterminado

07. (ESPM-SP) “Surgiram fotógrafos e repórteres”. 
Identifique a alternativa que classifica corretamente a função 
sintática e a classe morfológica dos termos destacados: 

A) objeto indireto – substantivo
B) objeto direto - substantivo
C) sujeito – adjetivo
D) objeto direto – adjetivo
E) sujeito - substantivo

08.Na frase: O terremoto causou muitos mortos, coisa já 
esperada;

O termo destacado é um:
A)Complemento Nominal;
B)Aposto;
C)Adjunto Adverbial;
D)Adjunto Adnominal.

09Qual o sujeito da oração: “E o tempo não passava...”?
A)Inexistente.
B)Oculto.
C)Tempo.
D)Não.

10.Considere a frase: “Venceu o Santos ao São Paulo na 
semifinal do Campeonato Paulista”. O trecho em destaque possui 
a função sintática de

A)objeto indireto.
B)sujeito simples.
C)predicativo do objeto.
D)objeto direto preposicionado.

Respostas

01. C/ 02. D / 03. B / 04. C / 05. B / 06. C / 07. E / 08. B / 
09. C / 10. D

Comentários

1-) Os trabalhadores passaram mais tempo na escola...  = 
SUJEITO 

A) ...o que reduz a média de ganho da categoria. = objeto direto
B) ...houve mais ofertas de trabalhadores dessa classe. = objeto 

direto
C) O crescimento da escolaridade também foi impulsionado... 

= sujeito paciente
D) ...elevando a fatia dos brasileiros com ensino médio... = 

objeto direto
E) ...impulsionado pelo aumento do número de universidades... 

= agente da passiva

2-) Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas 
selvagens [...], sabiam os paulistas como...  = SUJEITO

A) Nas expedições breves  = ADJUNTO ADVERBIAL
B) nada acrescentariam aqueles de considerável...= adjunto 

adverbial
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C) seria perceptível o sinal. = predicativo
D) Uma sequência de tais galhos = sujeito
E) apresentam-nos a vila de São Paulo como = objeto direto 

3-) 
A) o beijo da madrugada. = adjunto adnominal
B)a sua possibilidade de ganhar a vida. = complemento 

nominal (possibilidade de quê?)
C)na janela do edifício. = adjunto adnominal
D)... sem saber ao certo se gostávamos dele. = objeto indireto
E) a brincar de bandido e mocinho de cinema = objeto 

indireto

4-) esta lhe deu cem mil contos = o verbo DAR é bitransitivo, 
ou seja, transitivo direto e indireto, portanto precisa de dois 
complementos – dois objetos: direto e indireto.

Deu o quê? = cem mil contos (direto) 
Deu a quem?   lhe (=a ele, a ela) = indireto

5-) - Amanhã ( nós ) teremos uma palestra sobre qualidade 
de vida.

- Neste ano, ( eu ) quero prestar serviço voluntário.

6-) É notável, nos textos épicos, a participação do 
sobrenatural. É frequente a mistura de assuntos relativos ao 
nacionalismo com o caráter maravilhoso. Nas epopeias, os 
deuses tomam partido e interferem nas aventuras dos heróis, 
ajudando-os ou atrapalhando-os.

Ambos os termos apresentam sujeito simples

7-) Surgiram fotógrafos e repórteres. 
O sujeito está deslocado, colocado na ordem indireta 

(final da oração). Portanto: função sintática: sujeito 
(composto); classe morfológica (classe de palavras): 
substantivos.

8-) Aposto – uma informação a mais sobre o assunto 
exposto; no caso, apresenta uma opinião do autor.

9-) “E o tempo não passava...”? = sujeito simples: o tempo

10-) Venceu o Santos ao São Paulo = Santos venceu (verbo 
transitivo direto) o São Paulo (objeto direto). Por apresentar 
preposição (ao), classificado como objeto direto preposicionado.

Período composto por coordenação

O período composto caracteriza-se por possuir mais de uma 
oração em sua composição. Sendo Assim:

- Eu irei à praia. (Período Simples = um verbo, uma oração)
- Estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. 

(Período Composto =locução verbal, verbo, duas orações)
- Já me decidi: só irei à praia, se antes eu comprar um 

protetor solar. (Período Composto = três verbos, três orações).

Cada verbo ou locução verbal sublinhada acima corresponde 
a uma oração. Isso implica que o primeiro exemplo é um período 
simples, pois tem apenas uma oração, os dois outros exemplos 
são períodos compostos, pois têm mais de uma oração.

Há dois tipos de relações que podem se estabelecer entre as 
orações de um período composto: uma relação de coordenação 
ou uma relação de subordinação.

Duas orações são coordenadas quando estão juntas em um 
mesmo período, (ou seja, em um mesmo bloco de informações, 
marcado pela pontuação final), mas têm, ambas, estruturas 
individuais, como é o exemplo de:

- Estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. 
(Período Composto)

Podemos dizer:
1. Estou comprando um protetor solar.
2. Irei à praia.

Separando as duas, vemos que elas são independentes.
É desse tipo de período que iremos falar agora: o Período 

Composto por Coordenação.

Quanto à classificação das orações coordenadas, temos dois 
tipos: Coordenadas Assindéticas e Coordenadas Sindéticas.

Coordenadas Assindéticas

São orações coordenadas entre si e que não são ligadas 
através de nenhum conectivo. Estão apenas justapostas.

Coordenadas Sindéticas
Ao contrário da anterior, são orações coordenadas entre si, 

mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa. Esse 
caráter vai trazer para esse tipo de oração uma classificação. As 
orações coordenadas sindéticas são classificadas em cinco tipos: 
aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas.

Orações Coordenadas Sindéticas Aditivas: suas principais 
conjunções são: e, nem, não só... mas também, não só... como, 
assim... como.

- Não só cantei como também dancei.
- Nem comprei o protetor solar, nem fui à praia.
- Comprei o protetor solar e fui à praia.

Orações Coordenadas Sindéticas Adversativas: suas 
principais conjunções são: mas, contudo, todavia, entretanto, 
porém, no entanto, ainda, assim, senão.

- Fiquei muito cansada, contudo me diverti bastante.
- Ainda que a noite acabasse, nós continuaríamos dançando.
- Não comprei o protetor solar, mas mesmo assim fui à praia.

Orações Coordenadas Sindéticas Alternativas: suas 
principais conjunções são: ou... ou; ora...ora; quer...quer; seja...
seja.

- Ou uso o protetor solar, ou uso o óleo bronzeador.
- Ora sei que carreira seguir, ora penso em várias carreiras 

diferentes.
- Quer eu durma quer eu fique acordado, ficarei no quarto.

Orações Coordenadas Sindéticas Conclusivas: suas 
principais conjunções são: logo, portanto, por fim, por 
conseguinte, consequentemente, pois (posposto ao verbo)

- Passei no vestibular, portanto irei comemorar.
- Conclui o meu projeto, logo posso descansar.
- Tomou muito sol, consequentemente ficou adoentada.
- A situação é delicada; devemos, pois, agir

Orações Coordenadas Sindéticas Explicativas: suas 
principais conjunções são: isto é, ou seja, a saber, na verdade, pois 
(anteposto ao verbo).

- Só passei na prova porque me esforcei por muito tempo.
- Só fiquei triste por você não ter viajado comigo.
- Não fui à praia, pois queria descansar durante o Domingo.

Fonte: http://www.infoescola.com/portugues/oracoes-
coordenadas-assindeticas-e-sindeticas/

Questões

01. A oração “Não se verificou, todavia, uma transplantação 
integral de gosto e de estilo” tem valor:

A) conclusivo         
B) adversativo       
C) concessivo         
D) explicativo       
E) alternativo

02. “Estudamos, logo deveremos passar nos exames”. A 
oração em destaque é:

a) coordenada explicativa
b) coordenada adversativa
c) coordenada aditiva
d) coordenada conclusiva
e) coordenada assindética

03. (Agente Educacional – VUNESP – 2013). Leia o texto 
a seguir.
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Cultura matemática
Hélio Schwartsman

SÃO PAULO – Saiu mais um estudo mostrando que o ensino 
de matemática no Brasil não anda bem. A pergunta é: podemos 
viver sem dominar o básico da matemática? Durante muito 
tempo, a resposta foi sim. Aqueles que não simpatizavam muito 
com Pitágoras podiam simplesmente escolher carreiras nas 
quais os números não encontravam muito espaço, como direito, 
jornalismo, as humanidades e até a medicina de antigamente.

Como observa Steven Pinker, ainda hoje, nos meios 
universitários, é considerado aceitável que um intelectual se 
vanglorie de ter passado raspando em física e de ignorar o beabá 
da estatística. Mas ai de quem admitir nunca ter lido Joyce ou 
dizer que não gosta de Mozart. Sobre ele recairão olhares tão 
recriminadores quanto sobre o sujeito que assoa o nariz na 
manga da camisa.

Joyce e Mozart são ótimos, mas eles, como quase toda a 
cultura humanística, têm pouca relevância para nossa vida 
prática. Já a cultura científica, que muitos ainda tratam com uma 
ponta de desprezo, torna-se cada vez mais fundamental, mesmo 
para quem não pretende ser engenheiro ou seguir carreiras 
técnicas.

Como sobreviver à era do crédito farto sem saber calcular as 
armadilhas que uma taxa de juros pode esconder? Hoje, é difícil 
até posicionar-se de forma racional sobre políticas públicas 
sem assimilar toda a numeralha que idealmente as informa. 
Conhecimentos rudimentares de estatística são pré-requisito 
para compreender as novas pesquisas que trazem informações 
relevantes para nossa saúde e bem-estar.

A matemática está no centro de algumas das mais intrigantes 
especulações cosmológicas da atualidade. Se as equações da 
mecânica quântica indicam que existem universos paralelos, 
isso basta para que acreditemos neles? Ou, no rastro de Eugene 
Wigner, podemos nos perguntar por que a matemática é tão 
eficaz para exprimir as leis da física.

(Folha de S.Paulo. 06.04.2013. Adaptado)

Releia o seguinte trecho do 3.º parágrafo do texto:
Joyce e Mozart são ótimos, mas eles, como quase toda a cultura 

humanística, têm pouca relevância para nossa vida prática.

Sem que haja alteração de sentido, e de acordo com a norma-
padrão da língua portuguesa, ao se substituir o termo em 
destaque, o trecho estará corretamente reescrito em:

A) Joyce e Mozart são ótimos, portanto eles, como quase 
toda a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa 
vida prática.

B) Joyce e Mozart são ótimos, conforme eles, como quase 
toda a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa 
vida prática.

C) Joyce e Mozart são ótimos, assim eles, como quase toda 
a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa vida 
prática.

D) Joyce e Mozart são ótimos, todavia eles, como quase toda 
a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa vida 
prática.

E) Joyce e Mozart são ótimos, pois eles, como quase toda 
a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa vida 
prática.

04. (Analista Administrativo – VUNESP – 2013). Leia o 
texto a seguir.

Mais denso, menos trânsito
Henrique Meirelles
As grandes cidades brasileiras estão congestionadas e 

em processo de deterioração agudizado pelo crescimento 
econômico da última década. Existem deficiências evidentes em 
infraestrutura, mas é importante também considerar e estudar 
em profundidade o planejamento urbano.

Muitas grandes cidades adotaram uma abordagem de 
desconcentração, incentivando a criação de diversos centros 
urbanos, na visão de que isso levaria a uma maior facilidade de 
deslocamento.

Mas o efeito tem sido o inverso. A criação de diversos centros 
e o aumento das distâncias multiplicam o número de viagens, 
dificultando o escasso investimento em transporte coletivo e 
aumentando a necessidade do transporte individual.

Se olharmos Los Angeles como a região que levou a 
desconcentração ao extremo, ficam claras as consequências. 
Numa região rica como a Califórnia, com enorme investimento 
viário, temos engarrafamentos gigantescos que viraram 
característica da cidade.

Os modelos urbanos bem-sucedidos são aqueles com 
elevado adensamento e predominância do transporte coletivo, 
como mostram Manhattan, Tóquio e algumas novas áreas 
urbanas chinesas.

Apesar da desconcentração e do aumento da extensão 
urbana verificados no Brasil, é importante desenvolver e adensar 
ainda mais os diversos centros já existentes com investimentos 
no transporte coletivo.

O centro histórico de São Paulo é demonstração inequívoca 
do que não deve ser feito. É a região da cidade mais bem servida 
de transporte coletivo, com infraestrutura de telecomunicação, 
água, eletricidade etc. Conta ainda com equipamentos de 
importância cultural e histórica que dão identidade aos 
aglomerados urbanos. Seria natural que, como em outras grandes 
cidades, o centro de São Paulo fosse a região mais adensada da 
metrópole. Mas não é o caso. Temos, hoje, um esvaziamento 
gradual do centro, com deslocamento das atividades para 
diversas regiões da cidade.

É fundamental que essa visão de adensamento com uso 
abundante de transporte coletivo seja recuperada para que 
possamos reverter esse processo de uso cada vez mais intenso 
do transporte individual devorando espaços viários que não 
têm a capacidade de absorver a crescente frota de automóveis, 
fruto não só do novo acesso da população ao automóvel mas 
também da necessidade de maior número de viagens em função 
da distância cada vez maior entre os destinos da população.

(Folha de S.Paulo, 13.01.2013. Adaptado)

Em – ...fruto não só do novo acesso da população ao automóvel 
mas também da necessidade de maior número de viagens... –, os 
termos em destaque estabelecem relação de

A) explicação.    
B) oposição.   
C) alternância.   
D) conclusão.   
E) adição.

05. Analise a oração destacada: Não se desespere, que 
estaremos a seu lado sempre.

Marque a opção correta quanto à sua classificação:
A) Coordenada sindética aditiva.
B) Coordenada sindética alternativa.
C) Coordenada sindética conclusiva.
D) Coordenada sindética explicativa.

06. A frase abaixo em que o conectivo E tem valor 
adversativo é:

A) “O gesto é fácil E não ajuda em nada”.
B )“O que vemos na esquina E nos sinais de trânsito...”.
C) “..adultos submetem crianças E adolescentes à tarefa de 

pedir esmola”.
D) “Quem dá esmola nas ruas contribui para a manutenção 

da miséria E prejudica o desenvolvimento da sociedade”.
E) “A vida dessas pessoas é marcada pela falta de dinheiro, 

de moradia digna, emprego, segurança, lazer, cultura, acesso à 
saúde E à educação”.

07. Assinale a alternativa em que o sentido da conjunção 
sublinhada está corretamente indicado entre parênteses.

A) Meu primo formou-se em Direito, porém não pretende 
trabalhar como advogado. (explicação)

B) Não fui ao cinema nem assisti ao jogo. (adição)
C) Você está preparado para a prova; por isso, não se 

preocupe. (oposição)
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D) Vá dormir mais cedo, pois o vestibular será amanhã. 

(alternância)
E) Os meninos deviam correr para casa ou apanhariam toda 

a chuva. (conclusão)

08.  Analise sintaticamente as duas orações destacadas 
no texto “O assaltante pulou o muro, mas não penetrou na 
casa, nem assustou seus habitantes.” A seguir, classifique-as, 
respectivamente, como coordenadas:

A) adversativa e aditiva.
B) explicativa e aditiva.
C) adversativa e alternativa.
D) aditiva e alternativa.

09. Um livro de receita é um bom presente porque ajuda as 
pessoas que não sabem cozinhar.

A palavra porque pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por

A) entretanto.     
B) então.   
C) assim.   
D) pois.   
E) porém.

10-  Na oração “PEDRO NÃO JOGA E NEM ASSISTE”, temos a 
presença de uma oração

coordenada que pode ser classificada em:
A) Coordenada assindética;
B) Coordenada assindética aditiva;
C) Coordenada sindética alternativa;
D) Coordenada sindética aditiva.

Respostas

1-B / 2-E / 3-D / 4-E / 5-D / 6-A / 7-B / 8-A / 9-D / 10-D

Comentários

1-) “Não se verificou, todavia, uma transplantação integral 
de gosto e de estilo” = conjunção adversativa, portanto: oração 
coordenada sindética adversativa

2-) Estudamos, logo deveremos passar nos exames = a 
oração em destaque não é introduzida por conjunção, então: 
coordenada assindética

3-) Joyce e Mozart são ótimos, mas eles...  = conjunção (e ideia) 
adversativa

A) Joyce e Mozart são ótimos, portanto eles, como quase 
toda a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa 
vida prática.   = conclusiva

B) Joyce e Mozart são ótimos, conforme eles, como quase 
toda a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa 
vida prática.  = conformativa

C) Joyce e Mozart são ótimos, assim eles, como quase toda 
a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa vida 
prática.  = conclusiva

E) Joyce e Mozart são ótimos, pois eles, como quase toda 
a cultura humanística, têm pouca relevância para nossa vida 
prática.    = explicativa

Dica: conjunção pois como explicativa = dá para eu substituir 
por porque; como conclusiva: substituo por portanto.

4-) fruto não só do novo acesso da população ao automóvel 
mas também da necessidade de maior número de viagens... 
estabelecem relação de adição de ideias, de fatos

5-)  Não se desespere, que estaremos a seu lado sempre.= 
conjunção explicativa (= porque) - coordenada sindética 
explicativa

6-) 
A) “O gesto é fácil E não ajuda em nada”.  = mas não ajuda 

(ideia contrária)

B )“O que vemos na esquina E nos sinais de trânsito...”.  = 
adição

C) “..adultos submetem crianças E adolescentes à tarefa de 
pedir esmola”.  = adição

D) “Quem dá esmola nas ruas contribui para a manutenção 
da miséria E prejudica o desenvolvimento da sociedade”.   = 
adição 

E) “A vida dessas pessoas é marcada pela falta de dinheiro, 
de moradia digna, emprego, segurança, lazer, cultura, acesso à 
saúde E à educação”.  = adição 

7-)
A) Meu primo formou-se em Direito, porém não pretende 

trabalhar como advogado. (explicação)  = adversativa
C) Você está preparado para a prova; por isso, não se 

preocupe. (oposição)  = conclusão
D) Vá dormir mais cedo, pois o vestibular será amanhã. 

(alternância)  = explicativa
E) Os meninos deviam correr para casa ou apanhariam toda 

a chuva. (conclusão) = alternativa

8-) 
- mas não penetrou na casa = conjunção adversativa
- nem assustou seus habitantes = conjunção aditiva 

9-) Um livro de receita é um bom presente porque ajuda as 
pessoas que não sabem cozinhar.

= conjunção explicativa: pois

10-) E NEM ASSISTE= conjunção aditiva (ideia de adição, 
soma de fatos) = Coordenada sindética aditiva.

Período composto por subordinação

Observe o exemplo abaixo de Vinícius de Moraes:
      
 “Eu sinto                            que em meu gesto existe o teu gesto.”
Oração Principal                          Oração Subordinada

Observe que na oração subordinada temos o verbo “existe”, 
que está conjugado na terceira pessoa do singular do presente 
do indicativo. As orações subordinadas que apresentam 
verbo em qualquer dos tempos finitos (tempos do modo do 
indicativo, subjuntivo e imperativo), são chamadas de orações 
desenvolvidas ou explícitas.

Podemos modificar o período acima. Veja:
       
Eu sinto                              existir em meu gesto o teu gesto..
Oração  Principal                           Oração Subordinada

A análise das orações continua sendo a mesma: “Eu 
sinto” é a oração principal, cujo objeto direto é a oração 
subordinada  “existir em meu gesto o teu gesto”. Note que a 
oração subordinada apresenta agora verbo no infinitivo. Além 
disso, a conjunção “que”, conectivo que unia as duas orações, 
desapareceu. As orações subordinadas cujo verbo surge numa 
das formas nominais (infinitivo - flexionado ou não -, gerúndio 
ou particípio) chamamos orações reduzidas ou implícitas.

Obs.:  as orações reduzidas não são introduzidas por 
conjunções nem pronomes relativos. Podem ser, eventualmente, 
introduzidas por preposição.

1) ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS

A oração subordinada substantiva tem valor de substantivo 
e vem introduzida, geralmente, por conjunção integrante (que, 
se).

Suponho que você foi à biblioteca hoje.
              Oração Subordinada Substantiva

Você sabe se o presidente já chegou?
              Oração Subordinada Substantiva
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Os pronomes interrogativos (que, quem, qual) também 

introduzem as orações subordinadas substantivas, bem como os 
advérbios interrogativos (por que, quando, onde, como). Veja os 
exemplos:

O garoto perguntou          qual era o telefone da moça.
                                   Oração Subordinada Substantiva

Não sabemos por que a vizinha se mudou.
                        Oração Subordinada Substantiva

Classificação das Orações Subordinadas Substantivas

De acordo com a função que exerce no período, a oração 
subordinada substantiva pode ser:

a) Subjetiva
É subjetiva quando  exerce a função sintática de sujeito do 

verbo da oração principal. Observe:

É fundamental o seu comparecimento à reunião.
    Sujeito
 
É fundamental que você compareça à reunião.
Oração Principal  Oração Subordinada Substantiva 

Subjetiva

Atenção:

Observe que a oração subordinada substantiva pode ser 
substituída pelo pronome “ isso”. Assim, temos um período 
simples:

É fundamental isso.         ou           Isso é fundamental. 

Dessa forma, a oração correspondente a “isso” exercerá a 
função de sujeito

Veja algumas estruturas típicas que ocorrem na oração 
principal:

1- Verbos de ligação + predicativo, em construções do 
tipo:

É bom - É útil - É conveniente - É certo - Parece certo - É claro 
- Está evidente - Está comprovado

É bom que você compareça à minha festa.

2- Expressões na voz passiva, como:
Sabe-se - Soube-se - Conta-se - Diz-se - Comenta-se - É sabido 

- Foi anunciado - Ficou provado

Sabe-se que Aline não gosta de Pedro.

3- Verbos como:
convir - cumprir - constar - admirar - importar - ocorrer - 

acontecer

Convém que não se atrase na entrevista.

Obs.: quando a oração subordinada substantiva é subjetiva, o 
verbo da oração principal está sempre na 3ª. pessoa do singular.

b) Objetiva Direta
A oração subordinada substantiva objetiva direta exerce 

função de objeto direto do verbo da oração principal.

Todos querem        sua aprovação no vestibular. 
                                          Objeto Direto                                   
                                                                                                      
Todos querem              que você seja aprovado. (Todos 

querem isso)
Oração Principal               Oração Subordinada Substantiva 

Objetiva Direta
 

As orações subordinadas substantivas objetivas diretas 
desenvolvidas são iniciadas por:

1- Conjunções integrantes “que” (às vezes elíptica) e “se”:
A professora verificou se todos alunos estavam presentes.

2-  Pronomes indefinidos que, quem, qual, quanto (às vezes 
regidos de preposição), nas interrogações indiretas:

O pessoal queria saber quem era o dono do carro importado.

3- Advérbios como, quando, onde, por que, quão (às vezes 
regidos de preposição), nas interrogações indiretas:

Eu não sei por que ela fez isso.

c) Objetiva Indireta
A oração subordinada substantiva objetiva indireta atua 

como objeto indireto do verbo da oração principal. Vem 
precedida de preposição.

Meu pai insiste          em meu estudo.
                                          Objeto Indireto

 
Meu pai insiste        em que eu estude.  (Meu pai insiste nisso)
                                Oração Subordinada Substantiva Objetiva 

Indireta

Obs.: em alguns casos, a preposição pode estar elíptica na 
oração.

Marta não gosta       (de) que a chamem de senhora. 
                                     Oração Subordinada Substantiva Objetiva 

Indireta

d) Completiva Nominal
A oração subordinada substantiva completiva 

nominal completa um nome que pertence à  oração principal e 
também vem marcada por preposição.

Sentimos orgulho         de seu comportamento.
                                        Complemento Nominal  
                         

Sentimos orgulho       de que você se comportou. (Sentimos 
orgulho disso.)

              Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal
Lembre-se:
Observe que as orações  subordinadas substantivas 

objetivas indiretas integram o sentido de um verbo,enquanto 
que orações subordinadas substantivas completivas 
nominais integram o sentido de um nome.Para distinguir uma 
da outra, é necessário levar em conta o termo complementado. 
Essa é, aliás, a diferença entre o objeto indireto e o complemento 
nominal: o primeiro complementa um verbo, o segundo, um 
nome.

e) Predicativa
A oração subordinada substantiva predicativa exerce papel 

de predicativo do sujeito do verbo da oração principal e vem 
sempre depois do verbo ser.

Nosso desejo   era sua desistência.
                         Predicativo do Sujeito

Nosso desejo era        que ele desistisse. (Nosso desejo era 
isso)

                                  Oração Subordinada Substantiva Predicativa                            

Obs.: em certos casos, usa-se a preposição expletiva “de” 
para realce. Veja o exemplo:

A impressão é de que não fui bem na prova.

f) Apositiva
A oração subordinada substantiva apositiva exerce função 

de aposto de algum termo da oração principal.
Fernanda tinha um grande sonho: a chegada do dia de seu 

casamento.
                                                                Aposto
(Fernanda tinha um grande sonho: isso.)
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Fernanda tinha um grande sonho: que o dia do seu casamento 

chegasse.
                                                        Oração Subordinada Substantiva 

Apositiva

2) ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS
Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor 

e função de adjetivo, ou seja, que a ele equivale. As orações 
vêm introduzidas por pronome relativo e exercem a função de 
adjunto adnominal do antecedente. Observe o exemplo:

Esta foi uma redação           bem-sucedida.
                        Substantivo         Adjetivo (Adjunto Adnominal)

Note que o substantivo redação foi caracterizado pelo 
adjetivo bem-sucedida. Nesse caso, é possível formarmos outra 
construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. Veja:

Esta foi uma redação      que fez sucesso.
Oração Principal                 Oração Subordinada Adjetiva

Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e 
o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome 
relativo “que”. Além de conectar (ou relacionar) duas orações, o 
pronome relativo desempenha uma função sintática na oração 
subordinada: ocupa o papel que seria exercido pelo termo que 
o antecede.

Obs.: para que dois períodos se unam num período composto, 
altera-se o modo verbal da segunda oração.

Atenção:
Vale lembrar um recurso didático para reconhecer o 

pronome relativo que: ele sempre pode ser substituído por: o 
qual - a qual - os quais - as quais

Refiro-me ao aluno que é estudioso.
Essa oração é equivalente a:
Refiro-me ao aluno o qual estuda.

Forma das Orações Subordinadas Adjetivas

Quando são introduzidas por um pronome relativo e 
apresentam verbo no modo indicativo ou subjuntivo, as orações 
subordinadas adjetivas são chamadas desenvolvidas. Além delas, 
existem as orações subordinadas adjetivas reduzidas, que não são 
introduzidas por pronome relativo (podem ser introduzidas por 
preposição) e apresentam o verbo numa das formas nominais 
(infinitivo, gerúndio ou particípio).

Ele foi o primeiro aluno que se apresentou.
Ele foi o primeiro aluno a se apresentar.

No primeiro período, há uma oração subordinada 
adjetiva desenvolvida, já que é introduzida pelo pronome 
relativo “que” e apresenta verbo conjugado no pretérito perfeito 
do indicativo. No segundo, há uma oração subordinada adjetiva 
reduzida de infinitivo: não há pronome relativo e seu verbo está 
no infinitivo.

Classificação das Orações Subordinadas Adjetivas

Na relação que estabelecem com o termo que caracterizam, as 
orações subordinadas adjetivas podem atuar de duas maneiras 
diferentes. Há aquelas que restringem ou especificam o sentido 
do termo a que se referem, individualizando-o. Nessas orações 
não há marcação de pausa, sendo chamadas subordinadas 
adjetivas restritivas. Existem também orações que realçam um 
detalhe ou amplificam dados sobre o antecedente, que já se 
encontra suficientemente definido, as quais denominam-
se subordinadas adjetivas explicativas.

Exemplo 1:
Jamais teria chegado aqui, não fosse a gentileza de um 

homem que passava naquele momento.
                                                                                                  Oração 

Subordinada Adjetiva Restritiva

Nesse período, observe que a oração em destaque restringe 
e particulariza o sentido da palavra “homem”: trata-se de um 
homem específico, único. A oração limita o universo de homens, 
isto é, não se refere a todos os homens, mas sim àquele que 
estava passando naquele momento.

Exemplo 2:

O homem, que se considera racional, muitas vezes age 
animalescamente.

              Oração Subordinada Adjetiva Explicativa

Nesse período, a oração em destaque não tem sentido 
restritivo em relação à palavra “homem”; na verdade, essa 
oração apenas explicita uma ideia que já sabemos estar contida 
no conceito de “homem”.

Saiba que:
A oração subordinada adjetiva explicativa é separada da 

oração principal por uma pausa, que, na escrita, é representada 
pela vírgula. É comum, por isso, que a pontuação seja indicada 
como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas; 
de fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas; as 
restritivas, não.

3) ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS

Uma oração subordinada adverbial é aquela que 
exerce a função de adjunto adverbial do verbo da oração 
principal. Dessa forma, pode exprimir circunstância 
de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese, etc. Quando 
desenvolvida, vem introduzida por uma das conjunções 
subordinativas (com exclusão das integrantes). Classifica-se de 
acordo com a conjunção ou locução conjuntiva que a introduz.

Durante a madrugada, eu olhei você dormindo.
Oração Subordinada Adverbial

Observe que a oração em destaque agrega uma circunstância 
de tempo. É, portanto, chamada de oração subordinada 
adverbial temporal. Os adjuntos adverbiais são termos 
acessórios que indicam uma circunstância referente, via de 
regra, a um verbo. A classificação do adjunto adverbial depende 
da exata compreensão da circunstância que exprime. Observe os 
exemplos abaixo:

Naquele momento, senti uma das maiores emoções de minha 
vida.

Quando vi a estátua, senti uma das maiores emoções de minha 
vida.

No primeiro período, “naquele momento” é um adjunto 
adverbial de tempo, que modifica a forma verbal “senti”. No 
segundo período, esse papel é exercido pela oração “Quando vi 
a estátua”, que é, portanto, uma oração subordinada adverbial 
temporal. Essa oração é desenvolvida, pois é introduzida por 
uma conjunção subordinativa (quando) e apresenta uma 
forma verbal do modo indicativo (“vi”, do pretérito perfeito do 
indicativo). Seria possível reduzi-la, obtendo-se:

Ao ver a estátua, senti uma das maiores emoções de minha 
vida.

A oração em destaque é reduzida, pois apresenta uma 
das formas nominais do verbo (“ver” no infinitivo) e não é 
introduzida por conjunção subordinativa, mas sim por uma 
preposição (“a”, combinada com o artigo “o”).

Obs.: a classificação das orações subordinadas adverbiais é 
feita do mesmo modo que a classificação dos adjuntos adverbiais. 
Baseia-se na circunstância expressa pela oração. 

Circunstâncias Expressas pelas Orações Subordinadas 
Adverbiais

a) Causa
A ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca 

um determinado fato, ao motivo do que se declara na oração 
principal. “É aquilo ou aquele que determina um acontecimento”.
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Principal conjunção subordinativa causal: PORQUE

Outras conjunções e locuções causais: como (sempre 
introduzido na oração anteposta à oração principal), pois, pois 
que, já que, uma vez que, visto que.

As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte.
Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve 

alternativa a não ser cancelá-lo.
Já que você não vai, eu também não vou.

b) Consequência
As orações subordinadas adverbiais consecutivas exprimem 

um fato que é consequência, que é efeito do que se declara 
na oração principal. São introduzidas pelas conjunções e 
locuções: que, de forma que, de sorte que, tanto que, etc., e pelas 
estruturas tão...que, tanto...que, tamanho...que.

Principal conjunção subordinativa consecutiva: QUE 
(precedido de tal, tanto, tão, tamanho)

É feio que dói. (É tão feio que, em consequência, causa dor.)
Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou 

concretizando-os.
Não consigo ver televisão sem bocejar. (Oração Reduzida de 

Infinitivo)

c) Condição
Condição é aquilo que se impõe como necessário para 

a realização ou não de um fato. As orações subordinadas 
adverbiais condicionais exprimem o que deve ou não ocorrer 
para que se realize ou deixe de se realizar o fato expresso na 
oração principal.

Principal conjunção subordinativa condicional: SE

Outras conjunções condicionais: caso, contanto que, desde 
que, salvo se, exceto se, a não ser que, a menos que, sem que, uma 
vez que (seguida de verbo no subjuntivo).

Se o regulamento do campeonato for bem 
elaborado, certamente o melhor time será campeão.

Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato.
Caso você se case, convide-me para a festa.

d) Concessão
As orações subordinadas 

adverbiais concessivas indicam concessão às ações do verbo da 
oração principal, isto é, admitem uma contradição ou um fato 
inesperado. A ideia de concessão está diretamente ligada ao 
contraste, à quebra de expectativa. 

Principal conjunção subordinativa concessiva: EMBORA

Utiliza-se também a conjunção: conquanto e as locuções ainda 
que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de 
que.

Só irei se ele for.
A oração acima expressa uma condição: o fato de “eu” ir só se 

realizará caso essa condição seja satisfeita.
Compare agora com:
Irei mesmo que ele não vá.

A distinção fica nítida; temos agora uma concessão: irei de 
qualquer maneira, independentemente de sua ida. A oração 
destacada é, portanto, subordinada adverbial concessiva.

Observe outros exemplos:
Embora fizesse calor, levei agasalho.
Conquanto a economia tenha crescido, pelo menos metade da 

população continua à margem do mercado de consumo.
Foi aprovado sem estudar (= sem que estudasse / embora não 

estudasse). (reduzida de infinitivo)

e) Comparação
As orações subordinadas 

adverbiais comparativas estabelecem uma comparação com a 
ação indicada pelo verbo da oração principal.

Principal conjunção subordinativa comparativa: COMO

Ele dorme como um urso.

Saiba que:
É comum a omissão do verbo nas orações subordinadas 

adverbiais comparativas. Por exemplo:
Agem como crianças. (agem) 
Oração Subordinada Adverbial Comparativa
No entanto, quando se comparam ações diferentes, isso não 

ocorre.
Por exemplo: Ela fala mais do que faz. (comparação do 

verbo falar e do verbo fazer).

f) Conformidade
As orações subordinadas adverbiais conformativas indicam 

ideia de conformidade, ou seja, exprimem uma regra, um modelo 
adotado para a execução do que se declara na oração principal.

Principal conjunção subordinativa conformativa: CONFORME

Outras conjunções conformativas: como, 
consoante e segundo (todas com o mesmo valor de conforme).

Fiz o bolo conforme ensina a receita.
Consoante reza a Constituição, todos os cidadãos têm direitos 

iguais.

g) Finalidade
As orações subordinadas adverbiais finais indicam a 

intenção, a finalidade daquilo que se declara na oração principal.
Principal conjunção subordinativa final: A FIM DE QUE
Outras conjunções finais: que, porque (= para que) e a 

locução conjuntiva para que.
Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos.
Felipe abriu a porta do carro para que sua namorada entrasse.

h) Proporção
As orações subordinadas adverbiais proporcionais exprimem 

ideia de proporção, ou seja, um fato simultâneo ao expresso na 
oração principal.

Principal locução conjuntiva subordinativa proporcional: À 
PROPORÇÃO QUE

Outras locuções conjuntivas proporcionais:  à medida 
que, ao passo que. Há ainda as estruturas: quanto maior...(maior), 
quanto maior...(menor), quanto menor...(maior), quanto menor...
(menor), quanto mais...(mais), quanto mais...(menos), quanto 
menos...(mais), quanto menos...(menos).

À proporção que estudávamos, acertávamos mais questões.
Visito meus amigos à medida que eles me convidam.
Quanto maior for a altura, maior será o tombo.

i) Tempo
As orações subordinadas adverbiais temporais acrescentam 

uma ideia de tempo ao fato expresso na oração principal, 
podendo exprimir noções de simultaneidade, anterioridade ou 
posterioridade.

Principal conjunção subordinativa temporal: QUANDO

Outras conjunções subordinativas temporais: enquanto, mal e 
locuções conjuntivas: assim que, logo que, todas as vezes que, 
antes que, depois que, sempre que, desde que, etc.

Quando você foi embora, chegaram outros convidados.
Sempre que ele vem, ocorrem problemas.
Mal você saiu, ela chegou.
Terminada a festa, todos se retiraram. (= Quando terminou a 

festa) (Oração Reduzida de Particípio)

Questões

01. (Papiloscopista Policial – Vunesp). As expressões 
mais denso e menos trânsito, no título, estabelecem entre si 
uma relação de

(A) comparação e adição.
(B) causa e consequência.
(C) conformidade e negação.
(D) hipótese e concessão.
(E) alternância e explicação
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02. (Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – 

VUNESP). No trecho – Tem surtido um efeito positivo por eles 
se tornarem uma referência positiva dentro da unidade, já que 
cumprem melhor as regras, respeitam o próximo e pensam melhor 
nas suas ações, refletem antes de tomar uma atitude. – o termo 
em destaque estabelece entre as orações uma relação de

A) condição.    
B) causa.   
C) comparação.   
D) tempo.   
E) concessão.

03. (UFV-MG) As orações subordinadas substantivas que 
aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto:   

A) Decidiu-se que o petróleo subiria de preço.
B) É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre 

sua vida.
C) Ignoras quanto custou meu relógio?                  
D) Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos.
E) Convinha-nos que você estivesse presente à reunião

04. (Agente de Vigilância e Recepção – VUNESP). 
Considere a tirinha em que se vê Honi conversando com seu 
Namorado Lute.

(Dik Browne, Folha de S. Paulo, 26.01.2013)

É correto afirmar que a expressão contanto que estabelece 
entre as orações relação de

A) causa, pois Honi quer ter filhos e não deseja trabalhar 
depois de casada.

B) comparação, pois o namorado espera ter sucesso como 
cantor romântico.

C) tempo, pois ambos ainda são adolescentes, mas já pensam 
em casamento.

D) condição, pois Lute sabe que exercendo a profissão de 
músico provavelmente ganhará pouco.

E) finalidade, pois Honi espera que seu futuro marido torne-
se um artista famoso.

05. (Analista Administrativo – VUNESP). Em – Apesar 
da desconcentração e do aumento da extensão urbana 
verificados no Brasil, é importante desenvolver e adensar 
ainda mais os diversos centros já existentes... –, sem que tenha 
seu sentido alterado, o trecho em destaque está corretamente 
reescrito em:

A) Mesmo com a desconcentração e o aumento da 
Extensão urbana verificados no Brasil, é importante 
desenvolver e adensar ainda mais os diversos centros já 
existentes...

B) Uma vez que se verifica a desconcentração e o aumento 
da extensão urbana no Brasil, é importante desenvolver e 
adensar ainda mais os diversos centros já existentes...

C) Assim como são verificados a desconcentração e 
o aumento da extensão urbana no Brasil, é importante 
desenvolver e adensar ainda mais os diversos centros já 
existentes...

D) Visto que com a desconcentração e o aumento 
da extensão urbana verificados no Brasil, é importante 
desenvolver e adensar ainda mais os diversos centros já 
existentes...

E) De maneira que, com a desconcentração e o aumento 
da extensão urbana verificados no Brasil, é importante 
desenvolver e adensar ainda mais os diversos centros já 
existentes...

06. (Analista Administrativo – VUNESP). Em – É 
fundamental que essa visão de adensamento com uso abundante 
de transporte coletivo seja recuperada para que possamos 
reverter esse processo de uso… –, a expressão em destaque 
estabelece entre as orações relação de

A) consequência.    
B) condição.   
C) finalidade.   
D) causa.   
E) concessão.

07. (Analista de Sistemas – VUNESP). Considere o trecho: 
“Como as músicas eram de protesto, naquele mesmo ano foi 
enquadrado na lei de segurança nacional pela ditadura militar 
e exilado.” O termo Como, em destaque na primeira parte do 
enunciado, expressa ideia de

A) contraste e tem sentido equivalente a porém.
B) concessão e tem sentido equivalente a mesmo que.
C) conformidade e tem sentido equivalente a conforme.
D) causa e tem sentido equivalente a visto que.
E) finalidade e tem sentido equivalente a para que.

08. (Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas – VUNESP). Leia o texto a seguir.

Tomadas e oboés

“O do meio, com heliponto, tá vendo?”, diz o taxista, 
apontando o enorme prédio espelhado, do outro lado da 
marginal: “Aparte elétrica, inteirinha, meu cunhado que fez”. 
Ficamos admirando o edifício parcialmente iluminado ao cair 
da tarde e penso menos no tamanho da empreitada do que em 
nossa variegada humanidade: uns se dedicam à escrita, outros 
a instalações elétricas, lembro-            -me do meu tio Augusto, 
que vive de tocar oboé. “Fio, disjuntor, tomada, tudo!”, insiste o 
motorista, com tanto orgulho que chega a contaminar-me.

Pergunto quantas tomadas ele acha que tem, no prédio todo. 
Há quem ria desse tipo de indagação. Meu taxista, não. É um 
homem sério, eu também, fazemos as contas: uns dez escritórios 
por andar, cada um com umas seis salas, vezes 30 andares. “Cada 
sala tem o quê? Duas tomadas?”

“Cê tá louco! Muito mais! Hoje em dia, com computador, 
essas coisas? Depois eu pergunto pro meu cunhado, mas pode 
botar aí pra uma média de seis tomadas/sala.”

Ok: 10 x 6 x 6 x 30 = 10.800. Dez mil e oitocentas tomadas!
Há 30, 40 anos, uma hora dessas, a maior parte das tomadas 

já estaria dormindo o sono dos justos, mas a julgar pelo número 
de janelas acesas, enquanto volto para casa, lentamente, pela 
marginal, centenas de trabalhadores suam a camisa, ali no 
prédio: criam logotipos, calculam custos para o escoamento da 
soja, negociam minério de ferro. Talvez até, quem sabe, deitado 
num sofá, um homem escute em seu iPod as notas de um oboé.

Alegra-me pensar nesse sujeito de olhos fechados, ouvindo 
música. Bom saber que, na correria geral, em meio a tantos 
profissionais que acreditam estar diretamente envolvidos 
no movimento de rotação da Terra, esse aí reservou-se cinco 
minutos de contemplação.

Está tarde, contudo. Algo não fecha: por que segue no 
escritório, esse homem? Por que não voltou para a mulher e 
os filhos, não foi para o chope ou o cinema? O homem no sofá, 
entendo agora, está ainda mais afundado do que os outros. O 
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momento oboé era apenas uma pausa para repor as energias, 
logo mais voltará à sua mesa e a seus logotipos, à soja ou ao 
minério de ferro.

“Onze mil, cento e cinquenta”, diz o taxista, me mostrando 
o celular. Não entendo. “É o SMS do meu cunhado: 11.150 
tomadas.”

Olho o prédio mais uma vez, admirado com a instalação 
elétrica e nossa heteróclita humanidade, enquanto seguimos, 
feito cágados, pela marginal.

(Antonio Prata, Folha de S.Paulo, 06.03.2013. Adaptado)

No trecho do primeiro parágrafo – “Fio, disjuntor, tomada, 
tudo!”, insiste o motorista, com tanto orgulho que chega a 
contaminar-me. –, a construção tanto ... que estabelece entre as 
construções [com tanto orgulho] e [que chega acontaminar-me] 
uma relação de

A) condição e finalidade.
B) conformidade e proporção.
C) finalidade e concessão.
D) proporção e comparação.
E) causa e consequência.

09. “Os Estados Unidos são considerados hoje um país bem 
mais fechado – embora em doze dias recebam o mesmo número 
de imigrantes que o Brasil em um ano.” A alternativa que substitui 
a expressão em negrito, sem prejuízo ao conteúdo, é:

A) já que.    
B) todavia.   
C) ainda que.   
D) entretanto.   
E) talvez.

10. (Escrevente TJ SP – Vunesp) Assinale a alternativa que 
substitui o trecho em destaque na frase – Assinarei o documento, 
contanto que garantam sua autenticidade. – sem que haja 
prejuízo de sentido.

(A) desde que garantam sua autenticidade.
(B) no entanto garantam sua autenticidade.
(C) embora garantam sua autenticidade.
(D) portanto garantam sua autenticidade.
(E) a menos que garantam sua autenticidade.

Respostas

1-B / 2-B / 3-C / 4-D / 5-A / 6-C / 7-D / 8-E / 9-C / 10-A

Comentários
1-) mais denso e menos trânsito = mais denso, 

consequentemente, menos trânsito, então: 
causa e consequência

2-) já que cumprem melhor as regras = estabelece entre as 
orações uma relação de causa com a consequência de “tem um 
efeito positivo”.

3-) Ignoras quanto custou meu relógio?       = oração 
subordinada substantiva objetiva direta

A oração não atende aos requisitos de tais orações, ou 
seja, não se inicia com verbo de ligação, tampouco pelos 
verbos “convir”, “parecer”, “importar”, “constar” etc. Segundo, 
considerado como o principal motivo, por não iniciar com as 
conjunções integrantes “que” e “se”.

4-) a expressão contanto que estabelece uma relação de 
condição (condicional)

5-) Apesar da desconcentração e do aumento da extensão 
urbana verificados no Brasil = conjunção concessiva

B) Uma vez que se verifica a desconcentração e o aumento da 
extensão urbana no Brasil, = causal

C) Assim como são verificados a desconcentração e o 
aumento da extensão urbana no Brasil          = comparativa

D) Visto que com a desconcentração e o aumento da extensão 
urbana verificados no Brasil = causal

E) De maneira que, com a desconcentração e o aumento da 
extensão urbana verificados no Brasil          = consecutivas

6-) para que possamos = conjunção final (finalidade)

7-) “Como as músicas eram de protesto   = expressa ideia de 
causa da consequência “foi enquadrado” =  causa e tem sentido 
equivalente a visto que.

8-) com tanto orgulho que chega a contaminar-me. – a 
construção estabelece entre as construções uma relação de causa 
e consequência.  (a causa da “contaminação” – consequência)

9-) Os Estados Unidos são considerados hoje um país bem 
mais fechado – embora em doze dias recebam o mesmo número 
de imigrantes que o Brasil em um ano.”  

= conjunção concessiva: ainda que

10-) contanto que garantam sua autenticidade.  = 
conjunção condicional  = desde que

6. Pontuação. 

Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem 
para compor a coesão e a coerência textual além de ressaltar 
especificidades semânticas e pragmáticas. Vejamos as principais 
funções dos sinais de pontuação conhecidos pelo uso da língua 
portuguesa.

Ponto
1- Indica o término do discurso ou de parte dele.
- Façamos o que for preciso para tirá-la da situação em que 

se encontra.
- Gostaria de comprar pão, queijo, manteiga e leite.

- Acordei. Olhei em volta. Não reconheci onde estava.

2- Usa-se nas abreviações  - V. Exª.      - Sr.

Ponto e Vírgula ( ; )
1- Separa várias partes do discurso, que têm a mesma 

importância.
- “Os pobres dão pelo pão o trabalho; os ricos dão pelo pão 

a fazenda; os de espíritos generosos dão pelo pão a vida; os de 
nenhum espírito dão pelo pão a alma...” (VIEIRA)

2- Separa partes de frases que já estão separadas por 
vírgulas.

- Alguns quiseram verão, praia e calor; outros montanhas, frio 
e cobertor.

3- Separa itens de uma enumeração, exposição de motivos, 
decreto de lei, etc.

- Ir ao supermercado;
- Pegar as crianças na escola;
- Caminhada na praia;
- Reunião com amigos.

Dois pontos
1- Antes de uma citação
- Vejamos como Afrânio Coutinho trata este assunto:

2- Antes de um aposto
- Três coisas não me agradam: chuva pela manhã, frio à tarde 

e calor à noite.

3- Antes de uma explicação ou esclarecimento
- Lá estava a deplorável família: triste, cabisbaixa, vivendo a 

rotina de sempre.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



60Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
4- Em frases de estilo direto
 Maria perguntou: 
- Por que você não toma uma decisão?

Ponto de Exclamação
1- Usa-se para indicar entonação de surpresa, cólera, susto, 

súplica, etc.
- Sim! Claro que eu quero me casar com você!

2- Depois de interjeições ou vocativos
- Ai! Que susto!
- João! Há quanto tempo!

Ponto de Interrogação
Usa-se nas interrogações diretas e indiretas livres.
“- Então? Que é isso? Desertaram ambos?” (Artur Azevedo)
Reticências
1- Indica que palavras foram suprimidas.
- Comprei lápis, canetas, cadernos...

2- Indica interrupção violenta da frase.
“- Não... quero dizer... é verdad... Ah!”

3- Indica interrupções de hesitação ou dúvida
- Este mal... pega doutor?

4- Indica que o sentido vai além do que foi dito
- Deixa, depois, o coração falar...

Vírgula
Não se usa vírgula  
*separando termos que, do ponto de vista sintático, ligam-se 

diretamente entre si:

a) entre sujeito e predicado.
Todos os alunos da sala    foram advertidos. 
        Sujeito                            predicado

b) entre o verbo e seus objetos.
O trabalho custou            sacrifício             aos realizadores. 
             V.T.D.I.              O.D.                      O.I.

c) entre nome e complemento nominal; entre nome e adjunto 
adnominal.

A surpreendente reação do governo contra os sonegadores 
despertou reações entre os empresários.

  adj. adnominal     nome      adj. adn.      complemento nominal

Usa-se a vírgula:

- Para marcar intercalação:
a) do adjunto adverbial: O café, em razão da sua abundância, 

vem caindo de preço.
b) da conjunção: Os cerrados são secos e áridos. Estão 

produzindo, todavia, altas quantidades de alimentos.
c) das expressões explicativas ou corretivas: As indústrias 

não querem abrir mão de suas vantagens, isto é, não querem abrir 
mão dos lucros altos.

- Para marcar inversão:
a) do adjunto adverbial (colocado no início da oração): 

Depois das sete horas, todo o comércio está de portas fechadas.
b) dos objetos pleonásticos antepostos ao verbo: Aos 

pesquisadores, não lhes destinaram verba alguma.
c) do nome de lugar anteposto às datas: Recife, 15 de maio 

de 1982.

- Para separar entre si elementos coordenados (dispostos 
em enumeração):

Era um garoto de 15 anos, alto, magro.
A ventania levou árvores, e telhados, e pontes, e animais.

- Para marcar elipse (omissão) do verbo:
Nós queremos comer pizza; e vocês, churrasco.

- Para isolar:

   - o aposto:
São Paulo, considerada a metrópole brasileira, possui um 

trânsito caótico.

   - o vocativo:
Ora, Thiago, não diga bobagem.

Questões

01. (Agente Policial – Vunesp). Assinale a alternativa em 
que a pontuação está corretamente empregada, de acordo com a 
norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora, 
experimentasse, a sensação de violar uma intimidade, procurou 
a esmo entre as coisinhas, tentando encontrar algo que pudesse 
ajudar a revelar quem era a sua dona.

(B) Diante, da testemunha o homem abriu a bolsa e, embora 
experimentasse a sensação, de violar uma intimidade, procurou 
a esmo entre as coisinhas, tentando encontrar algo que pudesse 
ajudar a revelar quem era a sua dona.

(C) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora 
experimentasse a sensação de violar uma intimidade, procurou 
a esmo entre as coisinhas, tentando encontrar algo que pudesse 
ajudar a revelar quem era a sua dona.

(D) Diante da testemunha, o homem, abriu a bolsa e, embora 
experimentasse a sensação de violar uma intimidade, procurou 
a esmo entre as coisinhas, tentando, encontrar algo que pudesse 
ajudar a revelar quem era a sua dona.

(E) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora, 
experimentasse a sensação de violar uma intimidade, procurou 
a esmo entre as coisinhas, tentando, encontrar algo que pudesse 
ajudar a revelar quem era a sua dona.

02. Assinale a opção em que está corretamente indicada a 
ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas 
da frase abaixo:

 “Quando se trata de trabalho científico ___ duas coisas devem 
ser consideradas ____ uma é a contribuição teórica que o trabalho 
oferece ___ a outra é o valor prático que possa ter.

A) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula
B) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula;
C) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula;
D) pontos vírgula, dois pontos, ponto e vírgula;
E) ponto e vírgula, vírgula, vírgula.

03. (Agente de Apoio Administrativo – FCC). Os sinais de 
pontuação estão empregados corretamente em:

A) Duas explicações, do treinamento para consultores 
iniciantes receberam destaque, o conceito de PPD e a construção 
de tabelas Price; mas por outro lado, faltou falar das metas de 
vendas associadas aos dois temas.

B) Duas explicações do treinamento para consultores 
iniciantes receberam destaque: o conceito de PPD e a construção 
de tabelas Price; mas, por outro lado, faltou falar das metas de 
vendas associadas aos dois temas.

C) Duas explicações do treinamento para consultores 
iniciantes receberam destaque; o conceito de PPD e a construção 
de tabelas Price, mas por outro lado, faltou falar das metas de 
vendas associadas aos dois temas.

D) Duas explicações do treinamento para consultores 
iniciantes, receberam destaque: o conceito de PPD e a construção 
de tabelas Price, mas, por outro lado, faltou falar das metas de 
vendas associadas aos dois temas.

E) Duas explicações, do treinamento para consultores 
iniciantes, receberam destaque; o conceito de PPD e a construção 
de tabelas Price, mas por outro lado, faltou falar das metas, de 
vendas associadas aos dois temas.

04.(Escrevente TJ SP – Vunesp). Assinale a alternativa em 
que o período, adaptado da revista Pesquisa Fapesp de junho de 
2012, está correto quanto à regência nominal e à pontuação.

(A) Não há dúvida que as mulheres ampliam, rapidamente, 
seu espaço na carreira científica ainda que o avanço seja mais 
notável em alguns países, o Brasil é um exemplo, do que em 
outros.
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(B) Não há dúvida de que, as mulheres, ampliam rapidamente 

seu espaço na carreira científica; ainda que o avanço seja mais 
notável, em alguns países, o Brasil é um exemplo!, do que em 
outros.

(C) Não há dúvida de que as mulheres, ampliam rapidamente 
seu espaço, na carreira científica, ainda que o avanço seja mais 
notável, em alguns países: o Brasil é um exemplo, do que em 
outros.

(D) Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente 
seu espaço na carreira científica, ainda que o avanço seja mais 
notável em alguns países – o Brasil é um exemplo – do que em 
outros.

(E) Não há dúvida que as mulheres ampliam rapidamente, 
seu espaço na carreira científica, ainda que, o avanço seja mais 
notável em alguns países (o Brasil é um exemplo) do que em 
outros.

05. (Papiloscopista Policial – Vunesp). Assinale a 
alternativa em que a frase mantém-se correta após o acréscimo 
das vírgulas.

(A) Se a criança se perder, quem encontrá-la, verá na pulseira 
instruções para que envie, uma mensagem eletrônica ao grupo 
ou acione o código na internet.

(B) Um geolocalizador também, avisará, os pais de onde o 
código foi acionado.

(C) Assim que o código é digitado, familiares cadastrados, 
recebem automaticamente, uma mensagem dizendo que a 
criança foi encontrada.

(D) De fabricação chinesa, a nova pulseirinha, chega primeiro 
às, areias do Guarujá.

(E) O sistema permite, ainda, cadastrar o nome e o telefone 
de quem a encontrou e informar um ponto de referência

06. Assinale a série de sinais cujo emprego corresponde, na 
mesma ordem, aos parênteses indicados no texto: “Pergunta-se 
(    ) qual é a ideia principal desse parágrafo (    ) A chegada de 
reforços (   ) a condecoração (   ) o escândalo da opinião pública 
ou a renúncia do presidente (   ) Se é a chegada de reforços (   ) que 
relação há (   ) ou mostrou seu autor haver (   ) entre esse fato e os 
restantes (   )”.

A) vírgula, vírgula, interrogação, interrogação, interrogação, 
vírgula, vírgula, vírgula, ponto final

B) dois pontos, interrogação, vírgula, vírgula, interrogação, 
vírgula, travessão, travessão, interrogação   

C) travessão, interrogação, vírgula, vírgula, ponto final, 
travessão, travessão, ponto final, ponto final

D)  dois pontos, interrogação, vírgula, ponto final, travessão, 
vírgula, vírgula, vírgula, interrogação

E)   dois pontos, ponto final, vírgula, vírgula, interrogação, 
vírgula, vírgula, travessão, interrogação.

07. (SRF) Das redações abaixo, assinale a que não está 
pontuada corretamente:

A) Os candidatos, em fila, aguardavam ansiosos o resultado 
do concurso.

B) Em fila, os candidatos, aguardavam, ansiosos, o resultado 
do concurso.

C) Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado 
do concurso.

D) Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do 
concurso, em fila.

E) Os candidatos aguardavam ansiosos, em fila, o resultado 
do concurso.

08.  A frase em que deveria haver uma vírgula é:
A) Comi uma fruta pela manhã e outra à tarde.
B) Eu usei um vestido vermelho na festa e minha irmã usou 

um vestido azul.
C) Ela tem lábios e nariz vermelhos.
D) Não limparam a sala nem a cozinha.

09. (Cefet-PR) Assinale o item em que o texto está 
corretamente pontuado:

A) Não nego, que ao avistar a cidade natal tive uma sensação 
nova.

B) Não nego que ao avistar, a cidade natal, tive uma sensação 
nova. 

C) Não nego que, ao avistar, a cidade natal, tive uma sensação 
nova.

D) Não nego que ao avistar a cidade natal tive uma sensação 
nova.

E)    Não nego que, ao avistar a cidade natal, tive uma 
sensação nova.

10. (Agente de Apoio Operacional – VUNESP – 2013). 
Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a 
norma culta da língua.

A) Atualmente, não se pode, fabricar apenas um produto.
B) Os índices de produção devem, acompanhar, o mercado.
C) A responsabilidade, socioambiental, é de extrema 

importância.
D) Acreditar, no consumo, consciente é necessário.
E) O marketing, como se sabe, induz ao consumo 

desnecessário.

Resposta

1-C    2-C    3-B    4-D    5-E    6-B     7-B    8-B    9-E    10-E

Comentários

1-  Assinalei com um (X) as pontuações inadequadas 
 (A) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora, 

(X) experimentasse, (X) a sensação de violar uma intimidade, 
procurou a esmo entre as coisinhas, tentando encontrar algo 
que pudesse ajudar a revelar quem era a sua dona.

 (B) Diante, (X) da testemunha o homem abriu a bolsa 
e, embora experimentasse a sensação, (X) de violar uma 
intimidade, procurou a esmo entre as coisinhas, tentando 
encontrar algo que pudesse ajudar a revelar quem era a sua 
dona.

(D) Diante da testemunha, o homem, (X) abriu a bolsa e, 
embora experimentasse a sensação de violar uma intimidade, 
procurou a esmo entre as coisinhas, tentando, (X) encontrar 
algo que pudesse ajudar a revelar quem era a sua dona.

(E) Diante da testemunha, o homem abriu a bolsa e, embora, 
(X) experimentasse a sensação de violar uma intimidade, 
procurou a esmo entre as coisinhas, tentando, (X) encontrar 
algo que pudesse ajudar a revelar quem era a sua dona.

2-) Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem 
ser consideradas:  uma é a contribuição teórica que o trabalho 
oferece; a outra é o valor prático que possa ter vírgula, dois 
pontos, ponto e vírgula

3-) Assinalei com (X) onde estão as pontuações inadequadas
A) Duas explicações, (X) do treinamento para consultores 

iniciantes receberam destaque, (X) o conceito de PPD e a 
construção de tabelas Price; mas por outro lado, faltou falar das 
metas de vendas associadas aos dois temas.

C) Duas explicações do treinamento para consultores 
iniciantes receberam destaque; (X) o conceito de PPD e a 
construção de tabelas Price, (X) mas por outro lado, faltou falar 
das metas de vendas associadas aos dois temas.

D) Duas explicações do treinamento para consultores 
iniciantes, (X) receberam destaque: o conceito de PPD e a 
construção de tabelas Price, (X) mas, por outro lado, faltou falar 
das metas de vendas associadas aos dois temas.

E) Duas explicações, (X) do treinamento para consultores 
iniciantes, (X) receberam destaque; (X) o conceito de PPD e a 
construção de tabelas Price, (X)  mas por outro lado, faltou falar 
das metas , (X)  de vendas associadas aos dois temas.

4-) 
(A) Não há dúvida de que as mulheres ampliam, (X) 

rapidamente, (X) seu espaço na carreira científica (, )  ainda 
que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um 
exemplo, do que em outros.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



62Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
(B) Não há dúvida de que, (X) as mulheres, (X) ampliam 

rapidamente seu espaço na carreira científica; (X) ainda que o 
avanço seja mais notável, (X) em alguns países, o Brasil é um 
exemplo! (X), do que em outros.

(C) Não há dúvida de que as mulheres, (X) ampliam 
rapidamente seu espaço, (X) na carreira científica, (X) ainda que 
o avanço seja mais notável, em alguns países: (X) o Brasil é um 
exemplo, do que em outros.

(E) Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente, 
(X) seu espaço na carreira científica, ainda que, (X) o avanço 
seja mais notável em alguns países (o Brasil é um exemplo) do 
que em outros.

5-) 
(A) Se a criança se perder, quem encontrá-la, (X)    verá 

na pulseira instruções para que envie, (X) uma mensagem 
eletrônica ao grupo ou acione o código na internet.

(B) Um geolocalizador também, (X) avisará, (X) os pais de 
onde o código foi acionado.

(C) Assim que o código é digitado, familiares cadastrados, 
(X) recebem ( , ) automaticamente, uma mensagem dizendo que 
a criança foi encontrada.

(D) De fabricação chinesa, a nova pulseirinha, (X) chega 
primeiro às, (X) areias do Guarujá.

6-) Pergunta-se ( :   ) qual é a ideia principal desse parágrafo ( 
?  ) A chegada de reforços ( , ) a condecoração ( , ) o escândalo da 
opinião pública ou a renúncia do presidente (?   ) Se é a chegada 
de reforços ( ,  ) que relação há (  -  ) ou mostrou seu autor haver ( 
-   ) entre esse fato e os restantes ( ? )

7-) Em fila, os candidatos, (X) aguardavam, ansiosos, o 
resultado do concurso.

8-) Eu usei um vestido vermelho na festa, e minha irmã usou 
um vestido azul. Há situações em que é possível usar a vírgula 
antes do “e”. Isso ocorre quando a conjunção aditiva coordena 
orações de sujeitos diferentes nas quais a leitura fluente pode 
ser prejudicada pela ausência da pontuação. 

9-) 
A) Não nego, (X) que ao avistar a cidade natal tive uma 

sensação nova.
B) Não nego que ao avistar, (X) a cidade natal, tive uma 

sensação nova.
C) Não nego que, ao avistar, (X) a cidade natal, tive uma 

sensação nova.
D)   Não nego que ( , ) ao avistar a cidade natal ( , )  tive uma 

sensação nova.  

10-)          
A) Atualmente, não se pode, (X) fabricar apenas um produto.
B) Os índices de produção devem, (X) acompanhar, (X) o 

mercado.
C) A responsabilidade, (X) socioambiental, (X) é de extrema 

importância.
D) Acreditar, (X) no consumo, (X) consciente é necessário.

7. Falácias Argumentativas. 

Todo texto argumentativo busca convencer. Para alcançar 
esse objetivo, os argumentos tornam-se imprescindíveis. 
Há várias estratégias argumentativas, as citações, exemplos, 
argumento, contra-argumento, entre outras.

Todos os argumentos são válidos?  Posso usar qualquer 
exemplo para embasar meu texto? Ao argumentar, buscam-se 
razões que embasem uma conclusão, por isso é preciso tomar 
cuidado com as falácias.

Falácia é um substantivo, derivado de um adjetivo latino 
fallace, que significa enganador, ilusório. Todas as vezes em que 
um raciocínio errado ou mentiroso é colocado como verdadeiro 
ocorre a falácia.

A imagem utilizada no texto é falaciosa. Por quê? Todos 
sabem que os coelhos não botam ovo, mas a imagem coloca esse 
argumento como verdadeiro. Entretanto, a lógica o invalida.

Todo argumento falacioso pode encontrar razões 
psicológicas, íntimas, emocionais, mas nunca lógicas.

Por isso, é preciso estar atento à construção textual, porque o 
texto argumentativo deve usar argumentos plausíveis, pautados 
na lógica. Então, cuidado com aqueles que parecem sustentar 
uma conclusão, mas na realidade não sustentam.  A seguir, veja 
alguns exemplos de argumentos falaciosos:

“Todo político é corrupto”.

“A violência no Brasil é resultado dos programas de TV.”

“Joana morreu depois de fazer radioterapia. Então quem tem 
câncer não deve fazer esse procedimento.”

Os argumentos acima são falaciosos, visto que não são 
pautados na lógica, portanto, não podem sustentar uma 
conclusão. No primeiro exemplo, a afirmação não leva em 
consideração que possam existir políticos honestos. Já no 
segundo, afirma-se que a única culpada pela violência é a mídia 
e isso não é uma verdade absoluta, uma vez que a violência tem 
outras causas. No último exemplo, o fato de os eventos terem 
acontecido em sequência, não significa que um seja a causa do 
outro.

Como visto acima, a falácia pode fragilizar sua argumentação, 
por isso não a use. Lembre-se de que os argumentos precisam 
ser contundentes.

Tipos de falácias

Apelo à Força (argumentum ad baculum)

Definição:
Consiste em ameaçar com conseqüências desagradáveis se 

não for aceita ou acatada a proposição apresentada.

Exemplo:
- Você deve se enquadrar nas novas normas do setor. Ou quer 

perder o emprego?
- É melhor exterminar os bandidos: você poderá ser a 

próxima vítima.
- Cala essa tua boca, ou não te dou o dinheiro para o show.
- Ou nós, ou a desgraça, o caos.

Contra-argumentação:
Argumente que apelar à força não é racional, não é 

argumento, que a emoção não tem relação com a verdade ou a 
falsidade da proposição.

Apelo à Misericórdia, à Piedade (argumentum ad 
misericordiam, ignorância de questão, fuga do assunto)

Definição:
Consiste em apelar à piedade, à misericórdia, ao estado ou 

virtudes do autor.

Exemplo:
Ele não pode ser condenado: é bom pai de família, contribuiu 

com a escola, com a igreja, etc.

Contra-argumentação:
Argumente que se trata de questões diferentes, que o que 

é invocado nada tem a ver com a proposição. Quem argumenta 
assim ignora a questão, foge do assunto.
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Apelo ao Povo (argumentum ad populum)

Definição:
Consiste em sustentar uma proposição por ser defendida 

pela população ou parte dela. Sugere que quanto mais pessoas 
defendem uma idéia mais verdadeira ou correta ela é. Incluem-
se aqui os boatos, o “ouvi falar”, o “dizem”, o “sabe-se que”.

Exemplo:
Dizem que um disco voador caiu em Minas Gerais, e os 

corpos dos alienígenas estão com as Forças Armadas.

Contra-argumentação:
Os educadores, os professores, as mães têm o argumento: se 

todos querem se atirar em alto mar, você também quer? O fato 
de a maioria acreditar em algo não o torna verdadeiro.

Apelo à Autoridade

Definição:
Consiste em citar uma autoridade (muitas vezes não - 

qualificada) para sustentar uma opinião.

Exemplo:
Segundo Schopearhauer, filósofo alemão do séc. XIX, “toda 

verdade passa por três estágios: primeiro, ela é ridicularizada; 
segundo, sofre violenta oposição; terceiro, ela é aceita como 
auto-evidente”. (De fato, riram-se de Copérnico, Galileu e outros. 
Mas nem todas as verdades passam por esses três estágios: 
muitas são aceitas sem o ridículo e a oposição. Por exemplo: 
Einstein).

Contra-argumentação:
Mostre que a pessoa citada não é autoridade qualificada. 

Ou que muitas vezes é perigoso aceitar uma opinião porque 
simplesmente é defendida por uma autoridade. Isso pode nos 
levar a erro.

Apelo à Novidade (argumentum ad novitatem)

Definição:
Consiste no erro de afirmar que algo é melhor ou mais 

correto porque é novo, ou mais novo.

Exemplo:
Saiu a nova geladeira Pólo Sul. Com design moderno, 

arrojado, ela é perfeita para sua família, sintonizada com o 
futuro.

Contra-argumentação:
Mostre que o progresso ou a inovação tecnológica não 

implica necessariamente que algo seja melhor.

Apelo à Antiguidade (argumentum ad antiquitatem)

Definição:
É o erro de afirmar que algo é bom, correto apenas porque é 

antigo, mais tradicional.

Exemplo:
Essas práticas remontam aos princípios da Era Cristã. Como 

podem ser questionadas?

Contra-argumentação:
Argumenta que o fato de um grande número de pessoas 

durante muito tempo ter acreditado que algo é verdadeiro não é 
motivo para se continuar acreditando.

Falso Dilema

Definição:
Consiste em apresentar apenas duas opções, quando, na 

verdade, existem mais.

Exemplos:
- Brasil: ame-o ou deixe-o.
- Você prefere uma mulher cheirando a alho, cebola e frituras 

ou uma mulher sempre arrumadinha?
- Você não suporta seu marido? Separe-se!
- Quem não está a favor de mim está contra mim.

Contra-argumentação:
Simples. Mostre que há outras opções.

Falso Axioma

Definição:
Um axioma é uma verdade auto-evidente sobre a qual outros 

conhecimentos devem se apoiar. Por exemplo: duas quantidades 
iguais a uma terceira são iguais entre si. Outro exemplo: a 
educação é a base do progresso. Muitas vezes atribuímos, no 
entanto, “status” de axioma a muitas sentenças ou máximas que 
são, na realidade, verdades relativas, verdades aparentes.

Exemplo:
Quem cedo madruga Deus ajuda.

Contra-argumentação:
Mostre que muitas frases de efeito, impactantes, 

bombásticas, retóricas, muito respeitadas podem ser meras 
estratégias mediantes as quais alguém tenta convencer, 
persuadir o ouvinte/leitor em direção a um argumento. No caso 
dos provérbios, mostre que se contradizem:

- Ruim com ele, pior sem ele X Antes só do que mal 
acompanhado.

- Depois da tempestade vem a bonança X Uma desgraça 
nunca vem sozinha.

- Longe dos olhos, perto do coração X O que os olhos não 
vêem o coração não sente.

Generalização Não - Qualificada (dicto simpliciter)

Definição:
É uma afirmação ou proposição de caráter geral, radical e 

que, por isso, encerra um juízo falso em face da experiência.

Exemplo:
A prática de esportes é prejudicial à saúde.

Contra-argumentação:
Mostre que é necessário especificar os enunciados. Othon 

Garcia (Comunicação em Prosa Moderna, FGV, 1986, p. 169) 
ilustra como se pode especificar a falácia acima, dada como 
exemplo: A prática indiscriminada de certos esportes violentos 
é prejudicial à saúde dos jovens subnutridos.

Generalização Apressada (erro de acidente)

Definição:

Trata-se de tirar uma conclusão com base em dados ou em 
evidências insuficientes. Dito de outro modo, trata-se de julgar 
todo um universo com base numa amostragem reduzida.

Exemplos:
- Todo político é corrupto.
- Os padres são pedófilos.
- Os mulçumanos são todos uns fanáticos.

Contra-argumentação:

Argumente que dois professores ruins não significam 
uma escola ruim; que em ciência é preciso o maior número 
de dados antes de tirar uma conclusão; que não se pode usar 
alguns membros do grupo para julgar todo o grupo. Faça ver 
que se trata, na maioria das vezes, de estereótipo: imagem 
preconcebida de alguém ou de um grupo. Faça ver também 
que são fonte de inspiração de muitas piadas racistas, como as 
piadas de judeus (visto como avarento), de negro (vista como 
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malandro ou pertencente a uma classe inferior), de português 
(visto no Brasil como sem inteligência), etc. É por isso que essa 
falácia está intimamente relacionada ao preconceito.

Ataque à Pessoa (argumentum ad homimem)

Definição:
Consiste em atacar, em desmoralizar a pessoa e não seus 

argumentos. Pensa-se que, ao se atacar a pessoa, pode-se 
enfraquecer ou anular sua argumentação.

Exemplo:
- Não dêem ouvidos ao que ele diz: ele é um beberrão, bate 

na mulher e tem amantes.
Observação: Uma variação de “argumentum ad homimem” é 

o “tu quoque” (tu também): Consiste em atribuir o fato a quem 
faz a acusação. Por exemplo: se alguém lhe acusa de alguma 
coisa, diga-lhe “tu também”! Isso, evidentemente, não prova 
nada. 

Contra-argumentação:
Mostre que o caráter da pessoa não tem relação com a 

proposição defendida por ela. Chamar alguém de corrupto, 
nazista, comunista, ateu, pedófilo, etc. não prova que suas idéias 
estejam erradas.

Bola de Neve (derrapagem, redução ao absurdo reductio 
ad absurdum)

Definição:
Consiste em tirar de uma proposição uma série de fatos 

ou conseqüências que podem ou não ocorrer. É um raciocínio 
levado indevidamente ao extremo, às últimas conseqüências.

Exemplos:
- Mãe, cuidado com o Joãozinho. Hoje, na escolinha, ele 

deu um beijo na testa de Mariazinha. Amanhã, estará beijando 
o rosto. Depois.... Quando crescer, vai estar agarrando todas as 
meninas.

- O álcool e uma dieta pobre também são grandes assassinos. 
Deve o governo regular o que vai à nossa mesa? A perseguição 
à indústria de fumo pode parecer justa, mas também pode ser o 
começo do fim da liberdade. (Veja, agosto 2000, p.36) 

Contra-argumentação:
Argumente dizendo que as conseqüências, os fatos, os 

eventos podem não ocorrer.

Depois Disso, logo por Causa Disso (post hoc engo 
propter hoc)

Definição:
É o erro de acreditar que em dois eventos em seqüência um 

seja a causa do outro. No extremo, é uma forma de superstição: 
eu estava com gravata azul e meu time ganhou; portanto, vou 
usá-la de novo.

Exemplo:
- O chá de quebra-pedra é bom para cálculos renais. Tomei e 

dois dias depois expeli a pedra.
Observação: uma variação deste sofisma é o chamado “non 

sequitur” (não se segue, “nada a ver”) em que uma conclusão 
nada tem a ver com a premissa: Venceremos, pois Deus é bom. 
(Deus é bom, mas não está necessariamente a seu lado; os 
inimigos podem dizer a mesma coisa). 

Contra-argumentação:
Mostre que correlação não é causação: o fato de que dois 

eventos aconteçam em seqüência não significa que um seja a 
causa do outro. Diga que pode ter sido apenas uma coincidência.

Falsa Analogia
Definição:
Consiste em comparar objetos ou situações que não são 

comparáveis entre si, ou transferir um resultado de uma situação 
para outra.

Exemplos:
- Minhas provas são sempre com consulta a todo tipo de 

material. Os advogados não consultam os códigos? Os médicos 
não consultam seus colegas e livros? Não levam as radiografias 
para as cirurgias? Os engenheiros, os pedreiros não consultam 
as plantas? Então?

- Os empregados são como pregos: temos que martelar a 
cabeça para que cumpram suas funções.

- Tomei mata-cura e fiquei bom. Tome você também.

Contra-argumentação:
Argumente que os dois objetos ou situações diferem de tal 

modo que a analogia se torna insustentável. Mostre que o que 
vale para uma situação não vale para outra.

Mudança do Ônus da Prova

Definição:
Consiste em transferir ao ouvinte o ônus de provar um 

enunciado, uma afirmação.

Exemplo:
Se você não acredita em Deus, como pode explicar a ordem 

que há no universo?

Contra-argumentação:
Mostre que o ônus da prova, isto é, a responsabilidade de 

provar um enunciado cabe a quem faz a afirmação.

Falácia da Ignorância (argumentum ad ignorantiam)

Definição:
Consiste em concluir que algo é verdadeiro por não ter sido 

provado que é falso, ou que algo é falso por não ter sido provado 
que é verdadeiro.

Exemplos:
- Ninguém provou que Deus existe. Logo, Deus não existe.
- Não há evidências de que os discos voadores não estejam 

visitando a Terra; portanto, eles existem. 

Contra-argumentação:
Argumente que algo pode ser verdadeiro ou falso, mesmo 

que não haja provas.

Exigência de Perfeição

Definição:
É o erro de reivindicar apenas a solução perfeita para 

qualquer plano.

Exemplo:
A automação cada vez maior dos elevadores desemprega 

muitas pessoas. Isso, portanto, é ruim, economicamente 
desaconselhável.

Contra-argumentação:
Argumente que planos, medidas ou soluções não devem 

ser vistos como integralmente perfeitos ou prejudiciais. Mostre 
que podem existir objeções para qualquer medida. Que os 
desvantagens de um plano são suplantados pelas vantagens.

Questão Complexa (pergunta capciosa, falácia da 
interrogação, da pressuposição)

Definição:
Consiste em apresentar duas proposições conectadas como 

se fossem uma única proposição, pressupondo-se que já se 
tenha dado uma resposta a uma pergunta anterior.

Exemplos:
- Você já abandonou seus maus hábitos?
- Você já deixou de roubar no mercado onde trabalha?

Contra-argumentação:
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Mostre que existem duas proposições e que uma pode ser 

aceita e outra não.

Fontes: http://portugues.uol.com.br/redacao/fuja-falacia-no-
texto-argumentativo.html

http://www.pucrs.br/gpt/falacias.php

8. Redação Oficial. 

Conceito

Entende-se por Redação Oficial o conjunto de normas e 
práticas que devem reger a emissão dos atos normativos e 
comunicações do poder público, entre seus diversos organismos 
ou nas relações dos órgãos públicos com as entidades e os 
cidadãos.

A Redação Oficial inscreve-se na confluência de dois 
universos distintos: a forma rege-se pelas ciências da linguagem 
(morfologia, sintaxe, semântica, estilística etc.); o conteúdo 
submete-se aos princípios jurídico administrativos impostos à 
União, aos Estados e aos Municípios, nas esferas dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Pertencente ao campo da linguagem escrita, a Redação 
Oficial deve ter as qualidades e características exigidas do texto 
escrito destinado à comunicação impessoal, objetiva, clara, 
correta e eficaz.

Por ser “oficial”, expressão verbal dos atos do poder público, 
essa modalidade de redação ou de texto subordina-se aos 
princípios constitucionais e administrativos aplicáveis a todos 
os atos da administração pública, conforme estabelece o artigo 
37 da Constituição Federal:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência ( ... )”.

A forma e o conteúdo da Redação Oficial devem convergir 
na produção dos textos dessa natureza, razão pela qual, muitas 
vezes, não há como separar uma do outro. Indicamse, a seguir, 
alguns pressupostos de como devem ser redigidos os textos 
oficiais.

Padrão culto do idioma

A redação oficial deve observar o padrão culto do idioma 
quanto ao léxico (seleção vocabular), à sintaxe (estrutura 
gramatical das orações) e à morfologia (ortografia, acentuação 
gráfica etc.).

Por padrão culto do idioma devese entender a língua 
referendada pelos bons gramáticos e pelo uso nas situações 
formais de comunicação. Devem-se excluir da Redação Oficial 
a erudição minuciosa e os preciosismos vocabulares que criam 
entraves inúteis à compreensão do significado. Não faz sentido 
usar “perfunctório” em lugar de “superficial” ou “doesto” em vez 
de “acusação” ou “calúnia”. São descabidos também as citações 
em língua estrangeira e os latinismos, tão ao gosto da linguagem 
forense. Os manuais de Redação Oficial, que vários órgãos têm 
feito publicar, são unânimes em desaconselhar a utilização de 
certas formas sacramentais, protocolares e de anacronismos 
que ainda se leem em documentos oficiais, como: “No dia 20 
de maio, do ano de 2011 do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo”, que permanecem nos registros cartorários antigos.

Não cabem também, nos textos oficiais, coloquialismos, 
neologismos, regionalismos, bordões da fala e da linguagem 
oral, bem como as abreviações e imagens sígnicas comuns na 
comunicação eletrônica.

Diferentemente dos textos escolares, epistolares, 
jornalísticos ou artísticos, a Redação Oficial não visa ao efeito 
estético nem à originalidade. Ao contrário, impõe uniformidade, 
sobriedade, clareza, objetividade, no sentido de se obter a maior 
compreensão possível com o mínimo de recursos expressivos 
necessários. Portarias lavradas sob forma poética, sentenças e 
despachos escritos em versos rimados pertencem ao “folclore” 
jurídico administrativo e são práticas inaceitáveis nos textos 
oficiais. São também inaceitáveis nos textos oficiais os vícios 
de linguagem, provocados por descuido ou ignorância, que 
constituem desvios das normas da língua padrão. Enumeram-
se, a seguir, alguns desses vícios:

- Barbarismos: São desvios:
- da ortografia:  “advinhar” em vez de adivinhar; “excessão” 

em vez de exceção.
- da pronúncia: “rúbrica” em vez de rubrica.
- da morfologia: “interviu” em vez de interveio.
- da semântica: desapercebido (sem recursos) em vez de 

despercebido (não percebido, sem ser notado).
- pela utilização de estrangeirismos: galicismo (do francês): 

“miseenscène” em vez de encenação; anglicismo (do inglês): 
“delivery” em vez de entrega em domicílio.

- Arcaísmos: Utilização de palavras ou expressões 
anacrônicas, fora de uso. Ex.: “asinha” em vez de ligeira, depressa.

- Neologismos: Palavras novas que, apesar de formadas de 
acordo com o sistema morfológico da língua, ainda não foram 
incorporadas pelo idioma. Ex.: “imexível” em vez de imóvel, que 
não se pode mexer; “talqualmente” em vez de igualmente.

- Solecismos: São os erros de sintaxe e podem ser:
- de concordância: “sobrou” muitas vagas em vez de 

sobraram. 
- de regência:  os comerciantes visam apenas “o lucro” em 

vez de ao lucro. 
- de colocação: “não tratava-se” de um problema sério em 

vez de não se tratava.

- Ambiguidade: Duplo sentido não intencional. Ex.: 
O desconhecido faloume de sua mãe. (Mãe de quem? Do 
desconhecido? Do interlocutor?)

- Cacófato: Som desagradável, resultante da junção de duas 
ou mais palavras da cadeia da frase. Ex.: Darei um prêmio por 
cada eleitor que votar em mim (por cada e porcada).

- Pleonasmo: Informação desnecessariamente redundante. 
Exemplos: As pessoas pobres, que não têm dinheiro, vivem na 
miséria; Os moralistas, que se preocupam com a moral, vivem 
vigiando as outras pessoas.

A Redação Oficial supõe, como receptor, um operador 
linguístico dotado de um repertório vocabular e de uma 
articulação verbal minimamente compatíveis com o registro 
médio da linguagem. Nesse sentido, deve ser um texto neutro, 
sem facilitações que intentem suprir as deficiências cognitivas 
de leitores precariamente alfabetizados.

Como exceção, citam-se as campanhas e comunicados 
destinados a públicos específicos, que fazem uma aproximação 
com o registro linguístico do público alvo. Mas esse é um campo 
que refoge aos objetivos deste material, para se inserir nos 
domínios e técnicas da propaganda e da persuasão.

Se o texto oficial não pode e não deve baixar ao nível de 
compreensão de leitores precariamente equipados quanto 
à linguagem, fica evidente o falo de que a alfabetização e 
a capacidade de apreensão de enunciados são condições 
inerentes à cidadania. Ninguém é verdadeiramente cidadão se 
não consegue ler e compreender o que leu. O domínio do idioma 
é equipamento indispensável à vida em sociedade.

Impessoalidade e Objetividade
Ainda que possam ser subscritos por um ente público 

(funcionário, servidor etc.), os textos oficiais são expressão do 
poder público e é em nome dele que o emissor se comunica, 
sempre nos termos da lei e sobre atos nela fundamentados.
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Não cabe na Redação Oficial, portanto, a presença do “eu” 

enunciador, de suas impressões subjetivas, sentimentos ou 
opiniões. Mesmo quando o agente público manifesta-se em 
primeira pessoa, em formas verbais comuns como: declaro, 
resolvo, determino, nomeio, exonero etc., é nos termos da lei que 
ele o faz e é em função do cargo que exerce que se identifica e se 
manifesta.

O que interessa é aquilo que se comunica, é o conteúdo, 
o objeto da informação. A impessoalidade contribui para 
a necessária padronização, reduzindo a variabilidade da 
linguagem a certos padrões, sem o que cada texto seria suscetível 
de inúmeras interpretações.

Por isso, a Redação Oficial não admite adjetivação. O 
adjetivo, ao qualificar, exprime opinião e evidencia um juízo 
de valor pessoal do emissor. São inaceitáveis também a 
pontuação expressiva, que amplia a significação (! ... ), ou o 
emprego de interjeições (Oh! Ah!), que funcionam como índices 
do envolvimento emocional do redator com aquilo que está 
escrevendo.

Se nos trabalhos artísticos, jornalísticos e escolares o estilo 
individual é estimulado e serve como diferencial das qualidades 
autorais, a função pública impõe a despersonalização do sujeito, 
do agente público que emite a comunicação. São inadmissíveis, 
portanto, as marcas individualizadoras, as ousadias estilísticas, 
a linguagem metafórica ou a elíptica e alusiva. A Redação Oficial 
prima pela denotação, pela sintaxe clara e pela economia 
vocabular, ainda que essa regularidade imponha certa 
“monotonia burocrática” ao discurso.

Reafirma-se que a intermediação entre o emissor e o 
receptor nas Redações Oficiais é o código linguístico, dentro do 
padrão culto do idioma; uma linguagem “neutra”, referendada 
pelas gramáticas, dicionários e pelo uso em situações formais, 
acima das diferenças individuais, regionais, de classes sociais e 
de níveis de escolaridade.

Formalidade e Padronização

As comunicações oficiais impõem um tratamento polido 
e respeitoso. Na tradição iberoamericana, afeita a títulos e a 
tratamentos reverentes, a autoridade pública revela sua posição 
hierárquica por meio de formas e de pronomes de tratamento 
sacramentais. “Excelentíssimo”, “Ilustríssimo”, “Meritíssimo”, 
“Reverendíssimo” são vocativos que, em algumas instâncias do 
poder, tornaramse inevitáveis. Entenda-se que essa solenidade 
tem por consideração o cargo, a função pública, e não a pessoa 
de seu exercente.

Vale lembrar que os pronomes de tratamento são 
obrigatoriamente regidos pela terceira pessoa. São erros muito 
comuns construções como “Vossa Excelência sois bondoso(a)”; 
o correto é “Vossa Excelência é bondoso(a)”.

A utilização da segunda pessoa do plural (vós), com que 
os textos oficiais procuravam revestir-se de um tom solene e 
cerimonioso no passado, é hoje incomum, anacrônica e pedante, 
salvo em algumas peças oratórias envolvendo tribunais ou 
juizes, herdeiras, no Brasil, da tradição retórica de Rui Barbosa 
e seus seguidores.

Outro aspecto das formalidades requeridas na Redação 
Oficial é a necessidade prática de padronização dos expedientes. 
Assim, as prescrições quanto à diagramação, espaçamento, 
caracteres tipográficos etc., os modelos inevitáveis de ofício, 
requerimento, memorando, aviso e outros, além de facilitar a 
legibilidade, servem para agilizar o andamento burocrático, os 
despachos e o arquivamento.

É também por essa razão que quase todos os órgãos públicos 
editam manuais com os modelos dos expedientes que integram 
sua rotina burocrática. A Presidência da República, a Câmara 
dos Deputados, o Senado, os Tribunais Superiores, enfim, os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário têm os próprios ritos 
na elaboração dos textos e documentos que lhes são pertinentes.

Concisão e Clareza

Houve um tempo em que escrever bem era escrever “difícil”. 
Períodos longos, subordinações sucessivas, vocábulos raros, 
inversões sintáticas, adjetivação intensiva, enumerações, 

gradações, repetições enfáticas já foram considerados virtudes 
estilísticas. Atualmente, a velocidade que se impõe a tudo o que 
se faz, inclusive ao escrever e ao ler, tornou esses recursos quase 
sempre obsoletos. Hoje, a concisão, a economia vocabular, a 
precisão lexical, ou seja, a eficácia do discurso, são pressupostos 
não só da Redação Oficial, mas da própria literatura. Basta 
observar o estilo “enxuto” de Graciliano Ramos, de Carios 
Drummond de Andrade, de João Cabral de Melo Neto, de Dalton 
Trevisan, mestres da linguagem altamente concentrada.

Não têm mais sentido os imensos “prolegômenos” e 
“exórdios” que se repetiam como ladainhas nos textos oficiais, 
como o exemplo risível e caricato que segue:

“Preliminarmente, antes de mais nada, indispensável se faz 
que nos valhamos do ensejo para congratularmo-nos com Vossa 
Excelência pela oportunidade da medida proposta à apreciação 
de seus nobres pares. Mas, quem sou eu, humilde servidor público, 
para abordar questões de tamanha complexidade, a respeito das 
quais divergem os hermeneutas e exegetas.

Entrementes, numa análise ainda que perfunctória das causas 
primeiras, que fundamentaram a proposição tempestivamente 
encaminhada por Vossa Excelência, indispensável se faz uma 
abordagem preliminar dos antecedentes imediatos, posto que 
estes antecedentes necessariamente antecedem os consequentes”.

Observe que absolutamente nada foi dito ou informado.

As Comunicações Oficiais

A redação das comunicações oficiais obedece a preceitos de 
objetividade, concisão, clareza, impessoalidade, formalidade, 
padronização e correção gramatical.

Além dessas, há outras características comuns à comunicação 
oficial, como o emprego de pronomes de tratamento, o tipo 
de fecho (encerramento) de uma correspondência e a forma 
de identificação do signatário, conforme define o Manual de 
Redação da Presidência da República. Outros órgãos e instituições 
do poder público também possuem manual de redação próprio, 
como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Ministério 
das Relações Exteriores, diversos governos estaduais, órgãos do 
Judiciário etc.

Pronomes de Tratamento

A regra diz que toda comunicação oficial deve ser formal 
e polida, isto é, ajustada não apenas às normas gramaticais, 
como também às normas de educação e cortesia. Para isso, é 
fundamental o emprego de pronomes de tratamento, que devem 
ser utilizados de forma correta, de acordo com o destinatário e 
as regras gramaticais.

Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda 
pessoa (Vossa Excelência, Vossa Senhoria), a concordância é 
feita em terceira pessoa.

Concordância verbal:
Vossa Senhoria falou muito bem.
Vossa Excelência vai esclarecer o tema.
Vossa Majestade sabe que respeitamos sua opinião.

Concordância pronominal:

Pronomes de tratamento concordam com pronomes 
possessivos na terceira pessoa.

Vossa Excelência escolheu seu candidato. (e não “vosso...”).

Concordância nominal:

Os adjetivos devem concordar com o sexo da pessoa a que se 
refere o pronome de tratamento.

Vossa Excelência ficou confuso. (para homem)
Vossa Excelência ficou confusa. (para mulher)
Vossa Senhoria está ocupado. (para homem)
Vossa Senhoria está ocupada. (para mulher)
Sua Excelência - de quem se fala (ele/ela).
Vossa Excelência - com quem se fala (você)
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Emprego dos Pronomes de Tratamento

As normas a seguir fazem parte do Manual de Redação da 
Presidência da República.

Vossa Excelência: É o tratamento empregado para as 
seguintes autoridades:

- Do Poder Executivo - Presidente da República; Vice-
presidente da República; Ministros de Estado; Governadores 
e vicegovernadores de Estado e do Distrito Federal; Oficiais 
generais das Forças Armadas; Embaixadores; Secretários 
executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos 
de natureza especial; Secretários de Estado dos Governos 
Estaduais; Prefeitos Municipais.

- Do Poder Legislativo - Deputados Federais e Senadores; 
Ministro do Tribunal de Contas da União; Deputados Estaduais 
e Distritais; Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais; 
Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.

- Do Poder Judiciário - Ministros dos Tribunais Superiores; 
Membros de Tribunais; Juizes; Auditores da Justiça Militar.

Vocativos

O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas 
aos chefes de poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo 
respectivo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República; 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional; 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.

As demais autoridades devem ser tratadas com o vocativo 
Senhor ou Senhora, seguido do respectivo cargo: Senhor Senador 
/ Senhora Senadora; Senhor Juiz/ Senhora Juiza; Senhor Ministro 
/ Senhora Ministra; Senhor Governador / Senhora Governadora.

Endereçamento 

De acordo com o Manual de Redação da Presidência, no 
envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às 
autoridades tratadas por Vossa Excelência, deve ter a seguinte 
forma:

A Sua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Ministro de Estado da Justiça
70064900  Brasília. DF

A Sua Excelência o Senhor
Senador Fulano de Tal
Senado Federal
70165900  Brasília. DF

A Sua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Juiz de Direito da l0ª Vara Cível
Rua ABC, nº 123
01010000  São Paulo. SP

Conforme o Manual de Redação da Presidência, “em 
comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento 
digníssimo (DD) às autoridades na lista anterior. A dignidade é 
pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, sendo 
desnecessária sua repetida evocação”.

Vossa Senhoria: É o pronome de tratamento empregado para 
as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado 
é: Senhor Fulano de Tal / Senhora Fulana de Tal.

No envelope, deve constar do endereçamento:
Ao Senhor
Fulano de Tal
Rua ABC, nº 123
70123-000 – Curitiba.PR

Conforme o Manual de Redação da Presidência, em 
comunicações oficiais “fica dispensado o emprego do superlativo 
Ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento 
de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do 
pronome de tratamento Senhor. 

O Manual também esclarece que “doutor não é forma de 
tratamento, e sim título acadêmico”. Por isso, recomenda-se 
empregá-lo apenas em comunicações dirigidas a pessoas que 
tenham concluído curso de doutorado. No entanto, ressalva-se 
que “é costume designar por doutor os bacharéis, especialmente 
os bacharéis em Direito e em Medicina”.

Vossa Magnificência: É o pronome de tratamento dirigido a 
reitores de universidade. Correspondelhe o vocativo: Magnífico 
Reitor.

Vossa Santidade: É o pronome de tratamento empregado em 
comunicações dirigidas ao Papa. O vocativo correspondente é: 
Santíssimo Padre.

Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima: São os 
pronomes empregados em comunicações dirigidas a cardeais. 
Os vocativos correspondentes são: Eminentíssimo Senhor 
Cardeal, ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal.

Nas comunicações oficiais para as demais autoridades 
eclesiásticas são usados: Vossa Excelência Reverendíssima (para 
arcebispos e bispos); Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria 
Reverendíssima (para monsenhores, cônegos e superiores 
religiosos); Vossa Reverência (para sacerdotes, clérigos e demais 
religiosos).

Fechos para Comunicações

De acordo com o Manual da Presidência, o fecho das 
comunicações oficiais “possui, além da finalidade óbvia de 
arrematar o texto, a de saudar o destinatário”, ou seja, o fecho 
é a maneira de quem expede a comunicação despedir-se de seu 
destinatário.

Até 1991, quando foi publicada a primeira edição do atual 
Manual de Redação da Presidência da República, havia 15 padrões 
de fechos para comunicações oficiais. O Manual simplificou a 
lista e reduziu-os a apenas dois para todas as modalidades de 
comunicação oficial. São eles:

Respeitosamente: para autoridades superiores, inclusive o 
presidente da República.

Atenciosamente: para autoridades de mesma hierarquia ou 
de hierarquia inferior.

“Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas 
a autoridades estrangeiras, que atenderem a rito e tradição 
próprios, devidamente disciplinados no Manual de Redação do 
Ministério das Relações Exteriores”, diz o Manual de Redação da 
Presidência da República.

A utilização dos fechos “Respeitosamente” e “Atenciosamente” 
é recomendada para os mesmos casos pelo Manual de Redação 
da Câmara dos Deputados e por outros manuais oficiais. Já os 
fechos para as cartas particulares ou informais ficam a critério 
do remetente, com preferência para a expressão “Cordialmente”, 
para encerrar a correspondência de forma polida e sucinta.

Identificação do Signatário

Conforme o Manual de Redação da Presidência do República, 
com exceção das comunicações assinadas pelo presidente da 
República, em todas as comunicações oficiais devem constar 
o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo de sua 
assinatura. A forma da identificação deve ser a seguinte:

(espaço para assinatura)
Nome
Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República
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(espaço para assinatura)
Nome
Ministro de Estado da Justiça
 “Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura 

em página isolada do expediente. Transfira para essa página ao 
menos a última frase anterior ao fecho”, alerta o Manual.

Padrões e Modelos

O Padrão Ofício

O Manual de Redação da Presidência da República lista três 
tipos de expediente que, embora tenham finalidades diferentes, 
possuem formas semelhantes: Ofício, Aviso e Memorando.  A 
diagramação proposta para esses expedientes é denominada 
padrão ofício.

O Ofício, o Aviso e o Memorando devem conter as seguintes 
partes:

- Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão 
que o expede. Exemplos:

Of. 123/2002-MME 
Aviso 123/2002-SG
Mem. 123/2002-MF

- Local e data. Devem vir por extenso com alinhamento à 
direita. Exemplo:

Brasília, 20 de maio de 2011

- Assunto. Resumo do teor do documento. Exemplos:

Assunto: Produtividade do órgão em 2010.
Assunto: Necessidade de aquisição de novos computadores.

- Destinatário. O nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida 
a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído também o 
endereço.

- Texto. Nos casos em que não for de mero encaminhamento 
de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura:

Introdução: que se confunde com o parágrafo de abertura, 
na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. 
Evite o uso das formas: “Tenho a honra de”, “Tenho o prazer de”, 
“Cumpre-me informar que”,empregue a forma direta;

Desenvolvimento: no qual o assunto é detalhado; se o texto 
contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser 
tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à 
exposição;

Conclusão: em que é reafirmada ou simplesmente 
reapresentada a posição recomendada sobre o assunto.

Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos 
casos em que estes estejam organizados em itens ou títulos e 
subtítulos.

Quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, 
a estrutura deve ser a seguinte: 

Introdução: deve iniciar com referência ao expediente que 
solicitou o encaminhamento. Se a remessa do documento não 
tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo 
da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados 
completos do documento encaminhado (tipo, data, origem ou 
signatário, e assunto de que trata), e a razão pela qual está sendo 
encaminhado, segundo a seguinte fórmula:

“Em resposta ao Aviso nº 112, de 10 de fevereiro de 2011, 
encaminho, anexa, cópia do Ofício nº 34, de 3 de abril de 2010, do 
Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do 
servidor Fulano de Tal.”

ou

“Encaminho, para exame e pronunciamento, a anexa cópia do 
telegrama nº 112, de 11 de fevereiro de 2011, do Presidente da 
Confederação Nacional de Agricultura, a respeito de projeto de 
modernização de técnicas agrícolas na região Nordeste.”

Desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer 
algum comentário a respeito do documento que encaminha, 
poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento; em caso 
contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em aviso ou 
ofício de mero encaminhamento.

- Fecho. 
- Assinatura.
- Identificação do Signatário

Forma de Diagramação

Os documentos do padrão ofício devem obedecer à seguinte 
forma de apresentação:

- deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 
12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé;

- para símbolos não existentes na fonte Times New Roman, 
poder-se-ão utilizar as fontes symbol e Wíngdings;

- é obrigatório constar a partir da segunda página o número 
da página;

- os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser 
impressos em ambas as faces do papel. Neste caso, as margens 
esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas 
pares (“margem espelho”);

- o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de 
distância da margem esquerda;

- o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no 
mínimo 3,0 cm de largura;

- o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm;
- deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 

6 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado 
não comportar tal recurso, de uma linha em branco;

- não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, 
letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou 
qualquer outra forma de formatação que afete a elegância e a 
sobriedade do documento;

- a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em 
papel branco. A impressão colorida deve ser usada apenas para 
gráficos e ilustrações;

- todos os tipos de documento do padrão ofício devem ser 
impressos em papel de tamanho A4, ou seja, 29,7 x 21,0 cm;

- deve ser utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo 
Rich Text nos documentos de texto;

- dentro do possível, todos os documentos elaborados devem 
ter o arquivo de texto preservado para consulta posterior ou 
aproveitamento de trechos para casos análogos;

- para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem 
ser formados da seguinte maneira: tipo do documento + número 
do documento + palavras chave do conteúdo. Exemplo:

“Of. 123  relatório produtividade ano 2010”

Aviso e Ofício (Comunicação Externa)

São modalidades de comunicação oficial praticamente 
idênticas. A única diferença entre eles é que o aviso é expedido 
exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de 
mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas 
demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento 
de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública 
entre si e, no caso do ofício, também com particulares.

Quanto a sua forma, Aviso e Ofício seguem o modelo 
do padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que invoca o 
destinatário, seguido de vírgula. Exemplos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Senhora Ministra,
Senhor Chefe de Gabinete,

Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as 
seguintes informações do remetente:
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- nome do órgão ou setor;
- endereço postal;
- telefone e endereço de correio eletrônico.

Obs: Modelo no final da matéria.

Memorando ou Comunicação Interna

O Memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-
se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente 
interna.

Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser 
empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes etc. a 
serem adotados por determinado setor do serviço público.

Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do 
memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez 
e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para 
evitar desnecessário aumento do número de comunicações, 
os despachos ao memorando devem ser dados no próprio 
documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. 
Esse procedimento permite formar uma espécie de processo 
simplificado, assegurando maior transparência a tomada de 
decisões, e permitindo que se historie o andamento da matéria 
tratada no memorando.

Quanto a sua forma, o memorando segue o modelo do 
padrão ofício, com a diferença de que seu destinatário deve ser 
mencionado pelo cargo que ocupa. Exemplos:

Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração
Ao Sr. Subchefe para Assuntos Jurídicos.

Obs: Modelo no final da matéria.

Exposição de Motivos

É o expediente dirigido ao presidente da República ou ao 
vice-presidente para:

- informá-lo de determinado assunto;
- propor alguma medida; ou
- submeter a sua consideração projeto de ato normativo.
Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao Presidente 

da República por um Ministro de Estado. Nos casos em que o 
assunto tratado envolva mais de um Ministério, a exposição de 
motivos deverá ser assinada por todos os Ministros envolvidos, 
sendo, por essa razão, chamada de interministerial.

Formalmente a exposição de motivos tem a apresentação 
do padrão ofício. De acordo com sua finalidade, apresenta duas 
formas básicas de estrutura: uma para aquela que tenha caráter 
exclusivamente informativo e outra para a que proponha alguma 
medida ou submeta projeto de ato normativo.

No primeiro caso, o da exposição de motivos que 
simplesmente leva algum assunto ao conhecimento do 
Presidente da República, sua estrutura segue o modelo antes 
referido para o padrão ofício.

Já a exposição de motivos que submeta à consideração 
do Presidente da República a sugestão de alguma medida a 
ser adotada ou a que lhe apresente projeto de ato normativo, 
embora sigam também a estrutura do padrão ofício, além de 
outros comentários julgados pertinentes por seu autor, devem, 
obrigatoriamente, apontar:

- na introdução: o problema que está a reclamar a adoção 
da medida ou do ato normativo proposto;

- no desenvolvimento: o porquê de ser aquela medida ou 
aquele ato normativo o ideal para se solucionar o problema, e 
eventuais alternativas existentes para equacioná-lo;

- na conclusão, novamente, qual medida deve ser tomada, 
ou qual ato normativo deve ser editado para solucionar o 
problema.

Deve, ainda, trazer apenso o formulário de anexo à exposição 
de motivos, devidamente preenchido, de acordo com o seguinte 
modelo previsto no Anexo II do Decreto nº 4.1760, de 28 de 
março de 2010.

Anexo à exposição de motivos do (indicar nome do Ministério 
ou órgão equivalente) nº ______, de ____ de ______________ de 201_.

- Síntese do problema ou da situação que reclama 
providências;

- Soluções e providências contidas no ato normativo ou na 
medida proposta;

- Alternativas existentes às medidas propostas. Mencionar:
- se há outro projeto do Executivo sobre a matéria;
- se há projetos sobre a matéria no Legislativo;
- outras possibilidades de resolução do problema.
- Custos. Mencionar:
- se a despesa decorrente da medida está prevista na lei 

orçamentária anual; se não, quais as alternativas para custeá-la;
- se a despesa decorrente da medida está prevista na lei 

orçamentária anual; se não, quais as alternativas para custeá-la;
- valor a ser despendido em moeda corrente;
- Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente 

se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que 
deva tramitar em regime de urgência). Mencionar:

- se o problema configura calamidade pública;
- por que é indispensável a vigência imediata;
- se se trata de problema cuja causa ou agravamento não 

tenham sido previstos;
- se se trata de desenvolvimento extraordinário de situação 

já prevista.
- Impacto sobre o meio ambiente (somente que o ato ou 

medida proposta possa vir a tê-lo)
- Alterações propostas. Texto atual, Texto proposto;
- Síntese do parecer do órgão jurídico.

Com base em avaliação do ato normativo ou da medida 
proposa à luz das questões levantadas no item 10.4.3.

A falta ou insuficiência das informações prestadas pode 
acarretar, a critério da Subchefia para Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil, a devolução do projeto de ato normativo para que se 
complete o exame ou se reformule a proposta.

O preenchimento obrigatório do anexo para as exposições 
de motivos que proponham a adoção de alguma medida ou a 
edição de ato normativo tem como finalidade:

- permitir a adequada reflexão sobre o problema que se 
busca resolver;

- ensejar mais profunda avaliação das diversas causas do 
problema e dos defeitos que pode ter a adoção da medida ou a 
edição do ato, em consonância com as questões que devem ser 
analisadas na elaboração de proposições normativas no âmbito 
do Poder Executivo (v. 10.4.3.)

- conferir perfeita transparência aos atos propostos.

Dessa forma, ao atender às questões que devem ser analisadas 
na elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo, 
o texto da exposição de motivos e seu anexo complementam-se 
e formam um todo coeso: no anexo, encontramos uma avaliação 
profunda e direta de toda a situação que está a reclamar a 
adoção de certa providência ou a edição de um ato normativo; o 
problema a ser enfrentado e suas causas; a solução que se propõe, 
seus efeitos e seus custos; e as alternativas existentes. O texto da 
exposição de motivos fica, assim, reservado à demonstração da 
necessidade da providência proposta: por que deve ser adotada 
e como resolverá o problema.

Nos casos em que o ato proposto for questão de pessoal 
(nomeação, promoção, ascenção, transferência, readaptação, 
reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, 
remoção, exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade, 
aposentadoria), não é necessário o encaminhamento do 
formulário de anexo à exposição de motivos. Ressalte-se que:

- a síntese do parecer do órgão de assessoramento jurídico 
não dispensa o encaminhamento do parecer completo;

- o tamanho dos campos do anexo à exposição de motivos 
pode ser alterado de acordo com a maior ou menor extensão dos 
comentários a serem alí incluídos.

Ao elaborar uma exposição de motivos, tenha presente que 
a atenção aos requisitos básicos da Redação Oficial (clareza, 
concisão, impessoalidade, formalidade, padronização e uso do 
padrão culto de linguagem) deve ser redobrada.  A exposição de 
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motivos é a principal modalidade de comunicação dirigida ao 
Presidente da República pelos Ministros. Além disso, pode, em 
certos casos, ser encaminhada cópia ao Congresso Nacional ou 
ao Poder Judiciário ou, ainda, ser publicada no Diário Oficial da 
União, no todo ou em parte.

Mensagem
 
É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos 

Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo 
Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar 
sobre fato da Administração Pública; expor o plano de governo 
por ocasião da abertura de sessão legislativa; submeter ao 
Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação 
de suas Casas; apresentar veto; enfim, fazer e agradecer 
comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes 
públicos e da Nação.

Minuta de mensagem pode ser encaminhada pelos 
Ministérios à Presidência da República, a cujas assessorias 
caberá a redação final.

As mensagens mais usuais do Poder Executivo ao Congresso 
Nacional têm as seguintes finalidades:

- Encaminhamento de projeto de lei ordinária, 
complementar ou financeira: Os projetos de lei ordinária ou 
complementar são enviados em regime normal (Constituição, 
art. 61) ou de urgência (Constituição, art. 64, §§ 1º a 4º). Cabe 
lembrar que o projeto pode ser encaminhado sob o regime 
normal e mais tarde ser objeto de nova mensagem, com 
solicitação de urgência.

Em ambos os casos, a mensagem se dirige aos Membros do 
Congresso Nacional, mas é encaminhada com aviso do Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República ao Primeiro Secretário 
da Câmara dos Deputados, para que tenha início sua tramitação 
(Constituição, art. 64, caput).

Quanto aos projetos de lei financeira (que compreendem 
plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e 
créditos adicionais), as mensagens de encaminhamento dirigem-
se aos membros do Congresso Nacional, e os respectivos avisos 
são endereçados ao Primeiro Secretário do Senado Federal. 
A razão é que o art. 166 da Constituição impõe a deliberação 
congressual sobre as leis financeiras em sessão conjunta, mais 
precisamente, “na forma do regimento comum”. E à frente da 
Mesa do Congresso Nacional está o Presidente do Senado Federal 
(Constituição, art. 57, § 5º), que comanda as sessões conjuntas.

As mensagens aqui tratadas coroam o processo desenvolvido 
no âmbito do Poder Executivo, que abrange minucioso exame 
técnico, jurídico e econômico-financeiro das matérias objeto das 
proposições por elas encaminhadas.

Tais exames materializam-se em pareceres dos diversos 
órgãos interessados no assunto das proposições, entre eles o 
da Advocacia Geral da União. Mas, na origem das propostas, as 
análises necessárias constam da exposição de motivos do órgão 
onde se geraram, exposição que acompanhará, por cópia, a 
mensagem de encaminhamento ao Congresso.

- Encaminhamento de medida provisória: Para dar 
cumprimento ao disposto no art. 62 da Constituição, o Presidente 
da República encaminha mensagem ao Congresso, dirigida a 
seus membros, com aviso para o Primeiro Secretário do Senado 
Federal, juntando cópia da medida provisória, autenticada pela 
Coordenação de Documentação da Presidência da República.

- Indicação de autoridades: As mensagens que submetem 
ao Senado Federal a indicação de pessoas para ocuparem 
determinados cargos (magistrados dos Tribunais Superiores, 
Ministros do TCU, Presidentes e diretores do Banco Central, 
Procurador Geral da República, Chefes de Missão Diplomática 
etc.) têm em vista que a Constituição, no seu art. 52, incisos III 
e IV, atribui àquela Casa do Congresso Nacional competência 
privativa para aprovar a indicação. O currículum vitae do 
indicado, devidamente assinado, acompanha a mensagem.

- Pedido de autorização para o presidente ou o vice-
presidente da República se ausentarem do País por mais 
de 15 dias: Trata-se de exigência constitucional (Constituição, 

art. 49, III, e 83), e a autorização é da competência privativa do 
Congresso Nacional. 

O presidente da República, tradicionalmente, por cortesia, 
quando a ausência é por prazo inferior a 15 dias, faz uma 
comunicação a cada Casa do Congresso, enviando-lhes 
mensagens idênticas.

- Encaminhamento de atos de concessão e renovação de 
concessão de emissoras de rádio e TV: A obrigação de submeter 
tais atos à apreciação do Congresso Nacional consta no inciso 
XII do artigo 49 da Constituição. Somente produzirão efeitos 
legais a outorga ou renovação da concessão após deliberação do 
Congresso Nacional (Constituição, art. 223, § 3º). Descabe pedir 
na mensagem a urgência prevista no art. 64 da Constituição, 
porquanto o § 1º do art. 223 já define o prazo da tramitação.

Além do ato de outorga ou renovação, acompanha a 
mensagem o correspondente processo administrativo.

 

- Encaminhamento das contas referentes ao exercício 
anterior: O Presidente da República tem o prazo de sessenta 
dias após a abertura da sessão legislativa para enviar ao 
Congresso Nacional as contas referentes ao exercício anterior 
(Constituição, art. 84, XXIV), para exame e parecer da Comissão 
Mista permanente (Constituição, art. 166, § 1º), sob pena 
de a Câmara dos Deputados realizar a tomada de contas 
(Constituição, art. 51, II), em procedimento disciplinado no art. 
215 do seu Regimento Interno.

- Mensagem de abertura da sessão legislativa: Ela deve 
conter o plano de governo, exposição sobre a situação do País e 
solicitação de providências que julgar necessárias (Constituição, 
art. 84, XI).

O portador da mensagem é o Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República. Esta mensagem difere das demais 
porque vai encadernada e é distribuída a todos os congressistas 
em forma de livro.

- Comunicação de sanção (com restituição de autógrafos): 
Esta mensagem é dirigida aos membros do Congresso Nacional, 
encaminhada por Aviso ao Primeiro Secretário da Casa onde se 
originaram os autógrafos. Nela se informa o número que tomou a 
lei e se restituem dois exemplares dos três autógrafos recebidos, 
nos quais o Presidente da República terá aposto o despacho de 
sanção.

- Comunicação de veto: Dirigida ao Presidente do Senado 
Federal (Constituição, art. 66, § 1º), a mensagem informa sobre 
a decisão de vetar, se o veto é parcial, quais as disposições 
vetadas, e as razões do veto. Seu texto vai publicado na íntegra 
no Diário Oficial da União, ao contrário das demais mensagens, 
cuja publicação se restringe à notícia do seu envio ao Poder 
Legislativo.

- Outras mensagens: Também são remetidas ao Legislativo 
com regular frequência mensagens com:

- encaminhamento de atos internacionais que acarretam 
encargos ou compromissos gravosos (Constituição, art. 49, I);

- pedido de estabelecimento de alíquolas aplicáveis 
às operações e prestações interestaduais e de exportação 
(Constituição, art. 155, § 2º, IV);

- proposta de fixação de limites globais para o montante da 
dívida consolidada (Constituição, art. 52, VI);

- pedido de autorização para operações financeiras externas 
(Constituição, art. 52, V); e outros.

Entre as mensagens menos comuns estão as de:

- convocação extraordinária do Congresso Nacional 
(Constituição, art. 57, § 6º);

- pedido de autorização para exonerar o Procurador Geral da 
República (art. 52, XI, e 128, § 2º);

- pedido de autorização para declarar guerra e decretar 
mobilização nacional (Constituição, art. 84, XIX);

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



71Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
- pedido de autorização ou referendo para celebrara paz 

(Constituição, art. 84, XX);
- justificativa para decretação do estado de defesa ou de sua 

prorrogação (Constituição, art. 136, § 4º);
- pedido de autorização para decretar o estado de sítio 

(Constituição, art. 137);
- relato das medidas praticadas na vigência do estado de 

sítio ou de defesa (Constituição, art. 141, parágrafo único);
- proposta de modificação de projetas de leis financeiras 

(Constituição, art. 166, § 5º);
- pedido de autorização para utilizar recursos que ficarem 

sem despesas correspondentes, em decorrência de veto, emenda 
ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual (Constituição, 
art. 166, § 8º);

- pedido de autorização para alienar ou conceder terras 
públicas com área superior a 2.500 ha (Constituição, art. 188, 
§ 1º); etc.

As mensagens contêm: 
- a indicação do tipo de expediente e de seu número, 

horizontalmente, no início da margem esquerda:

Mensagem nº

- vocativo, de acordo com o pronome de tratamento e o 
cargo do destinatário, horizontalmente, no início da margem 
esquerda:

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
 
- o texto, iniciando a 2 cm do vocativo; 
- o local e a data, verticalmente a 2 cm do final do texto, e 

horizontalmente fazendo coincidir seu final com a margem 
direita. A mensagem, como os demais atos assinados pelo 
Presidente da República, não traz identificação de seu signatário.

Obs: Modelo no final da matéria.

Telegrama

Com o fito de uniformizar a terminologia e simplificar 
os procedimentos burocráticos, passa a receber o título de 
telegrama toda comunicação oficial expedida por meio de 
telegrafia, telex etc. Por se tratar de forma de comunicação 
dispendiosa aos cofres públicos e tecnologicamente superada, 
deve restringir-se o uso do telegrama apenas àquelas situações 
que não seja possível o uso de correio eletrônico ou fax e que 
a urgência justifique sua utilização e, também em razão de seu 
custo elevado, esta forma de comunicação deve pautar-se pela 
concisão.

Não há padrão rígido, devendo-se seguir a forma e a 
estrutura dos formulários disponíveis nas agências dos Correios 
e em seu sítio na Internet.

Obs: Modelo no final da matéria.

Fax

O fax (forma abreviada já consagrada de facsímile) é uma 
forma de comunicação que está sendo menos usada devido ao 
desenvolvimento da Internet. É utilizado para a transmissão de 
mensagens urgentes e para o envio antecipado de documentos, 
de cujo conhecimento há premência, quando não há condições 
de envio do documento por meio eletrônico. Quando necessário 
o original, ele segue posteriormente pela via e na forma de praxe.

Se necessário o arquivamento, deve-se fazê-lo com cópia 
xerox do fax e não com o próprio fax, cujo papel, em certos 
modelos, se deteriora rapidamente.

Os documentos enviados por fax mantêm a forma e a 
estrutura que lhes são inerentes. É conveniente o envio, 
juntamente com o documento principal, de folha de rosto, isto 
é, de pequeno formulário com os dados de identificação da 
mensagem a ser enviada.

Correio Eletrônico

O correio eletrônico (“email”), por seu baixo custo e 
celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação 
para transmissão de documentos.

Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é 
sua flexibilidade. Assim, não interessa definir forma rígida para 
sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem 
incompatível com uma comunicação oficial.

O campo assunto do formulário de correio eletrônico 
mensagem deve ser preenchido de modo a facilitar a organização 
documental tanto do destinatário quanto do remetente.

Para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, 
preferencialmente, o formato Rich Text. A mensagem que 
encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas 
sobre seu conteúdo.

Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de 
confirmação de leitura. Caso não seja disponível, deve constar 
da mensagem pedido de confirmação de recebimento.

Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem 
de correio eletrônico tenha valor documental, isto é, para que 
possa ser aceita como documento original, é necessário existir 
certificação digital que ateste a identidade do remetente, na 
forma estabelecida em lei.

Apostila

É o aditamento que se faz a um documento com o objetivo 
de retificação, atualização, esclarecimento ou fixar vantagens, 
evitando-se assim a expedição de um novo título ou documento. 
Estrutura:

- Título: APOSTILA, centralizado.
- Texto: exposição sucinta da retificação, esclarecimento, 

atualização ou fixação da vantagem, com a menção, se for o caso, 
onde o documento foi publicado.

- Local e data.
- Assinatura: nome e função ou cargo da autoridade que 

constatou a necessidade de efetuar a apostila.

Não deve receber numeração, sendo que, em caso de 
documento arquivado, a apostila deve ser feita abaixo dos textos 
ou no verso do documento.

Em caso de publicação do ato administrativo originário, 
a apostila deve ser publicada com a menção expressa do ato, 
número, dia, página e no mesmo meio de comunicação oficial no 
qual o ato administrativo foi originalmente publicado, a fim de 
que se preserve a data de validade.

Obs: Modelo no final da matéria.

ATA

É o instrumento utilizado para o registro expositivo dos fatos 
e deliberações ocorridos em uma reunião, sessão ou assembleia. 
Estrutura:

- Título  ATA. Em se tratando de atas elaboradas 
sequencialmente, indicar o respectivo número da reunião ou 
sessão, em caixa alta.

- Texto, incluindo: Preâmbulo  registro da situação espacial 
e temporal e participantes; Registro dos assuntos abordados e 
de suas decisões, com indicação das personalidades envolvidas, 
se for o caso; Fecho  termo de encerramento com indicação, 
se necessário, do redator, do horário de encerramento, de 
convocação de nova reunião etc.

A ATA será assinada e/ou rubricada portodos os presentes 
à reunião ou apenas pelo presidente e relator, dependendo das 
exigências regimentais do órgão.

A fim de se evitarem rasuras nas atas manuscritas, deve-se, 
em caso de erro, utilizar o termo “digo”, seguido da informação 
correta a ser registrada. No caso de omissão de informações ou 
de erros constatados após a redação, usa-se a expressão “Em 
tempo” ao final da ATA, com o registro das informações corretas.

Obs: Modelo no final da matéria.
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Carta

É a forma de correspondência emitida por particular, 
ou autoridade com objetivo particular, não se confundindo 
com o memorando (correspondência interna) ou o ofício 
(correspondência externa), nos quais a autoridade que assina 
expressa uma opinião ou dá uma informação não sua, mas, sim, 
do órgão pelo qual responde. Em grande parte dos casos da 
correspondência enviada por deputados, deve-se usar a carta, 
não o memorando ou ofício, por estar o parlamentar emitindo 
parecer, opinião ou informação de sua responsabilidade, e não 
especificamente da Câmara dos Deputados. O parlamentar 
deverá assinar memorando ou ofício apenas como titular de 
função oficial específica (presidente de comissão ou membro da 
Mesa, por exemplo). Estrutura:

- Local e data.
- Endereçamento, com forma de tratamento, destinatário, 

cargo e endereço.
- Vocativo.
- Texto.
- Fecho.
- Assinatura: nome e, quando necessário, função ou cargo.

Se o gabinete usar cartas com frequência, poderá numerá-
las. Nesse caso, a numeração poderá apoiar-se no padrão básico 
de diagramação.

O fecho da carta segue, em geral, o padrão da correspondência 
oficial, mas outros fechos podem ser usados, a exemplo de 
“Cordialmente”, quando se deseja indicar relação de proximidade 
ou igualdade de posição entre os correspondentes.

Obs: Modelo no final da matéria.

Declaração

É o documento em que se informa, sob responsabilidade, 
algo sobre pessoa ou acontecimento. Estrutura:

- Título: DECLARAÇÃO, centralizado.
- Texto: exposição do fato ou situação declarada, com 

finalidade, nome do interessado em destaque (em maiúsculas) e 
sua relação com a Câmara nos casos mais formais.

- Local e data.
- Assinatura: nome da pessoa que declara e, no caso de 

autoridade, função ou cargo.

A declaração documenta uma informação prestada por 
autoridade ou particular. No caso de autoridade, a comprovação 
do fato ou o conhecimento da situação declarada deve serem 
razão do cargo que ocupa ou da função que exerce.

Declarações que possuam características específicas podem 
receber uma qualificação, a exemplo da “declaração funcional”.

Obs: Modelo no final da matéria.

Despacho

É o pronunciamento de autoridade administrativa em 
petição que lhe é dirigida, ou ato relativo ao andamento do 
processo. Pode ter caráter decisório ou apenas de expediente. 
Estrutura:

- Nome do órgão principal e secundário. 
- Número do processo. 
- Data. 
- Texto. 
- Assinatura e função ou cargo da autoridade.

O despacho pode constituir-se de uma palavra, de uma 
expressão ou de um texto mais longo.

Obs: Modelo no final da matéria.

Ordem de Serviço

É o instrumento que encerra orientações detalhadas e/ou 
pontuais para a execução de serviços por órgãos subordinados 
da Administração. Estrutura: 

- Título: ORDEM DE SERVIÇO, numeração e data.
- Preâmbulo e fundamentação: denominação da autoridade 

que expede o ato (em maiúsculas) e citação da legislação 
pertinente ou por força das prerrogativas do cargo, seguida da 
palavra “resolve”.

- Texto: desenvolvimento do assunto, que pode ser dividido 
em itens, incisos, alíneas etc.

- Assinatura: nome da autoridade competente e indicação da 
função.

A Ordem de Serviço se assemelha à Portaria, porém possui 
caráter mais específico e detalhista. Objetiva, essencialmente, a 
otimização e a racionalização de serviços.

Obs: Modelo no final da matéria.

Parecer
É a opinião fundamentada, emitida em nome pessoal ou de 

órgão administrativo, sobre tema que lhe haja sido submetido 
para análise e competente pronunciamento. Visa fornecer 
subsídios para tomada de decisão. Estrutura: 

- Número de ordem (quando necessário).
- Número do processo de origem. 
- Ementa (resumo do assunto). 
- Texto, compreendendo: Histórico ou relatório (introdução); 

Parecer (desenvolvimento com razões e justificativas); Fecho 
opinativo (conclusão).

- Local e data.
- Assinatura, nome e função ou cargo do parecerista.

Além do Parecer Administrativo, acima conceituado, existe o 
Parecer Legislativo, que é uma proposição, e, como tal, definido 
no art. 126 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O desenvolvimento do parecer pode ser dividido em tantos 
itens (e estes intitulados) quantos bastem ao parecerista para 
o fim de melhor organizar o assunto, imprimindo-lhe clareza e 
didatismo.

Obs: Modelo no final da matéria.

Portaria
É o ato administrativo pelo qual a autoridade estabelece 

regras, baixa instruções para aplicação de leis ou trata da 
organização e do funcionamento de serviços dentro de sua 
esfera de competência. Estrutura:

- Título: PORTARIA, numeração e data.
- Ementa: síntese do assunto.
- Preâmbulo e fundamentação: denominação da autoridade 

que expede o ato e citação da legislação pertinente, seguida da 
palavra “resolve”.

- Texto: desenvolvimento do assunto, que pode ser dividido 
em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens.

- Assinatura: nome da autoridade competente e indicação do 
cargo.

Certas portarias contêm considerandos, com as razões que 
justificam o ato. Neste caso, a palavra “resolve” vem depois deles.

A ementa justifica-se em portarias de natureza normativa.
Em portarias de matéria rotineira, como nos casos de 

nomeação e exoneração, por exemplo, suprime-se a ementa.

Obs: Modelo no final da matéria.

Relatório
É o relato exposilivo, detalhado ou não, do funcionamento 

de uma instituição, do exercício de atividades ou acerca do 
desenvolvimento de serviços específicos num determinado 
período. Estrutura: 
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- Título  RELATÓRIO ou RELATÓRIO DE...
- Texto  registro em tópicos das principais atividades 

desenvolvidas, podendo ser indicados os resultados parciais e 
totais, com destaque, se for o caso, para os aspectos positivos 
e negativos do período abrangido. O cronograma de trabalho a 
ser desenvolvido, os quadros, os dados estatísticos e as tabelas 
poderão ser apresentados como anexos.

- Local e data. 
- Assinatura e função ou cargo do(s) funcionário(s) 

relator(es).
No caso de Relatório de Viagem, aconselha-se registrar 

uma descrição sucinta da participação do servidor no evento 
(seminário, curso, missão oficial e outras), indicando o período 
e o trecho compreendido. Sempre que possível, o Relatório de 
Viagem deverá ser elaborado com vistas ao aproveitamento 
efetivo das informações tratadas no evento para os trabalhos 
legislativos e administrativos da Casa.

Quanto à elaboração de Relatório de Atividades, deve-se 
atentar para os seguintes procedimentos: 

- abster-se de transcrever a competência formal das unidades 
administrativas já descritas nas normas internas; 

- relatar apenas as principais atividades do órgão; 
- evitar o detalhamento excessivo das tarefas executadas 

pelas unidades administrativas que lhe são subordinadas; 
- priorizar a apresentação de dados agregados, grandes metas 

realizadas e problemas abrangentes que foram solucionados; 
- destacar propostas que não puderam ser concretizadas, 

identificando as causas e indicando as prioridades para os 
próximos anos; 

- gerar um relatório final consolidado, limitado, se possível, 
ao máximo de dez páginas para o conjunto da Diretoria, 
Departamento ou unidade equivalente.

Obs: Modelo no final da matéria.

Requerimento (Petição)

É o instrumento por meio do qual o interessado requer 
a uma autoridade administrativa um direito do qual se julga 
detentor. Estrutura: 

- Vocativo, cargo ou função (e nome do destinatário), ou seja, 
da autoridade competente. 

- Texto incluindo: Preâmbulo, contendo nome do requerente 
(grafado em letras maiúsculas) e respectiva qualificação: 
nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identidade, 
idade (se maior de 60 anos, para fins de preferência na 
tramitação do processo, segundo a Lei 10.741/03), e domicílio 
(caso o requerente seja servidor da Câmara dos Deputados, 
precedendo à qualificação civil deve ser colocado o número 
do registro funcional e a lotação); Exposição do pedido, de 
preferência indicando os fundamentos legais do requerimento 
e os elementos probatórios de natureza fática. 

- Fecho: “Nestes termos, Pede deferimento”.
- Local e data.
- Assinatura e, se for o caso de servidor, função ou cargo.

Quando mais de uma pessoa fizer uma solicitação, 
reivindicação ou manifestação, o documento utilizado será um 
abaixoassinado, com estrutura semelhante à do requerimento, 
devendo haver identificação das assinaturas.

A Constituição Federal assegura a todos, independentemente 
do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder (art. 51, XXXIV, “a”), sendo que o exercício desse direito 
se instrumentaliza por meio de requerimento. No que concerne 
especificamente aos servidores públicos, a lei que institui o 
Regime único estabelece que o requerimento deve ser dirigido 
à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o 
requerente (Lei nº 8.112/90, art. 105).

Obs: Modelo no final da matéria.

Protocolo

O registro de protocolo (ou simplesmente “o protocolo“) 
é o livro (ou, mais atualmente, o suporte informático) em que 
são transcritos progressivamente os documentos e os atos 
em entrada e em saída de um sujeito ou entidade (público ou 
privado). Este registro, se obedecerem a normas legais, têm fé 
pública, ou seja, tem valor probatório em casos de controvérsia 
jurídica.

O termo protocolo tem um significado bastante amplo, 
identificando-se diretamente com o próprio procedimento. Por 
extensão de sentido, “protocolo” significa também um trâmite 
a ser seguido para alcançar determinado objetivo (“seguir o 
protocolo”).

A gestão do protocolo é normalmente confiada a uma 
repartição determinada, que recebe o material documentário 
do sujeito que o produz em saída e em entrada e os anota num 
registro (atualmente em programas informáticos), atruibuindo-
lhes um número e também uma posição de arquivo de acordo 
com suas características.

O registro tem quatro elementos necessários e obrigatórios:
- Número progressivo.
- Data de recebimento ou de saída.
- Remetente ou destinatário.
- Regesto, ou seja, breve resumo do conteúdo da 

correspondência.

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



74Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO

Exemplo de Ofício

210 mm

297 mm

5
cm

2,5
cm

(Ministério)
(Secretaria/Departamento/Setor/Entidade)

(Endereço para correspondência)
(Endereço – continuação)

(Telefone e Endereço de Correio Eletrônico)

Ofício nº 524/1991/SG-PR

Brasília, 20 de maio de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado (Nome)
Câmara dos Deputados
70160-900 – Brasília – DF

Assunto: Demarcação de terras indígenas

Senhor Deputado,

1. Em complemento às observações transmitidas pelo telegrama nº 154, de 24
de abril último, informo Vossa Excelência de que as medidas mencionadas em sua carta
nº 6708, dirigida ao Senhor Presidente da República, estão amparadas pelo procedimento
administrativo de demarcação de terras indígenas instituído pelo Decreto nº 22, de 4 de
fevereiro de 1991 (cópia anexa).

2. Em sua comunicação, Vossa Excelência ressalva a necessidade de que – na
definição e demarcação das terras indígenas – fossem levadas em consideração as
características sócio-econômicas regionais.

3. Nos termos do Decreto nº 22, a demarcação de terras indígenas deverá
ser precedida de estudos e levantamentos técnicos que atendam ao disposto no art. 231, §
1º, da Constituição Federal. Os estudos deverão incluir os aspectos etno-históricos,
sociológicos, cartográficos e fundiários. O exame deste último aspecto deverá ser feito
conjuntamente com o órgão federal ou estadual competente.

4. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão encaminhas
as informações que julgarem pertinentes sobre a área em estudo. É igualmente
assegurada a manifestação de entidades representativas da sociedade civil.

5. Os estudos técnicos elaborados pelo órgão federal de proteção ao índio
serão publicados juntamente com as informações recebidas dos órgãos públicos e das
entidades civis acima mencionadas.

6. Como Vossa Excelência pode verificar, o procedimento estabelecido
assegura que a decisão a ser baixada pelo Ministro de Estado da Justiça sobre os limites e
a demarcação de terras indígenas seja informada de todos os elementos necessários,
inclusive daqueles assinalados em sua carta, com a necessária transparência e agilidade.

Atenciosamente,

(Nome)
(cargo)

1,5 cm
3 cm
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Exemplo de Aviso

210 mm

297 mm

5
cm

2,5
cm

Aviso nº 45/SCT-PR

Brasília, 27 de fevereiro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
(Nome e cargo)

Assunto: Seminário sobre o uso de energia no setor público

Senhor Ministro,

Convido Vossa Excelência a participar da sessão de abertura do Primeiro
Seminário Regional sobre o Uso Eficiente de Energia no Setor Público, a ser realizado
em 5 de março próximo, às 9 horas, no auditório da Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP, localizada no Setor de Áreas Isoladas, nesta capital.

O Seminário mencionado inclui-se nas atividades do Programa Nacional das
Comissões Internas de Conservação de Energia em Órgãos Públicos, instituído pelo
Decreto nº 99.656, de 26 de outubro de 1990.

Atenciosamente,

(Nome do signatário)
(cargo do signatário)

1,5 cm
3 cm
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Exemplo de Memorando

3
cm

2,5
cm

210 mm

297 mm

5
cm

Mem. 118/DJ

Em 12 de abril de 2011

Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração

Assunto: Administração, Instalação de microcomputadores

1. Nos termos do Plano Geral de Informatização, solicito a Vossa
Senhoria verificar a possibilidade de que sejam instalados três microcomputadores neste
Departamento.

2. Sem descer a maiores detalhes técnicos, acrescento, apenas, que o ideal seria
que o equipamento fosse dotado de disco rígido e de monitor padrão EGA. Quanto a
programas, haveria necessidade de dois tipos: um processador de textos e outro
gerenciador de banco de dados.

3. O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia ficar a cargo da
Seção de Treinamento do Departamento de Modernização, cuja chefia já manifestou seu
acordo a respeito.

4. Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos deste
Departamento ensejará racional distribuição de tarefas entre os servidores e,
sobretudo, uma melhoria na qualidade dos serviços prestados.

Atenciosamente,

(Nome do signatário)

1,5 cm
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Exemplo de Exposição de Motivos de Caráter Informativo

EM nº 00146/1991-MRE

Brasília, 24 de maio de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Presidente George Bush anunciou, no último dia 13, significativa mudança da
posição norte-americana nas negociações que se realizam – na Conferência do
Desarmamento, em Genebra – de uma convenção multilateral de proscrição total das armas
químicas. Ao renunciar à manutenção de cerca de dois por cento de seu arsenal químico até
a adesão à convenção de todos os países em condições de produzir armas químicas, os
Estados Unidos reaproximaram sua postura da maioria dos quarenta países participantes do
processo negociador, inclusive o Brasil, abrindo possibilidades concretas de que o tratado a
ser concluído e assinado em prazo de cerca de um ano. (...)

Respeitosamente,

(Nome)
(cargo)

3 cm

1,
5

cm

2,5 cm

5 cm

5 cm

2,5 cm

1 cm

297 mm

210 mm
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Exemplo de Mensagem 

Mensagem nº 118

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência o recebimento das mensagens SM nºs 106 a 110, de
1991, nas quais informo a promulgação dos Decretos Legislativos nºs 93 a 97, de 1991, relativos à
exploração de serviços de radiodifusão.

Brasília, 28 de março de 2011

3 cm

5 cm

4 cm

2 cm

297 mm

210
mm

1,
5

cm 1,
5

cm

2 cm
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Exemplo de Telegrama

[órgão Expedidorl
[setor do órgão expedidor]

[endereço do órgão expedidor]

Destinatário: _________________________________________________________
Nº do fax de destino: _________________________________ Data: ___/___/_____
Remetente: __________________________________________________________
Tel. p/ contato: ____________________Fax/correio eletrônico: ________________
Nº de páginas: esta + ______Nº do documento: _____________________________
Observações: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 

Exemplo de Apostila

APOSTILA

A Diretora da Coordenação de Secretariado Parlamentar do Departamento de Pessoal declara que o 
servidor José da Silva, nomeado pela Portaria CDCC-RQ001/2004, publicada no Suplemento ao Boletim 
Administrativo de 30 de março de 2004, teve sua situação funcional alterada, de Secretário Parlamentar 
Requisitado, ponto n. 123, para Secretário Parlamentar sem vínculo efetivo com o serviço público, ponto n. 
105.123, a partir de 11 de abril de 2004, em face de decisão contida no Processo n. 25.001/2004.

Brasília, em 26/5/2011

Maria da Silva
Diretora
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Exemplo de ATA

CAMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

ATA

As 10h15min, do dia 24 de maio de 2011, na Sala de Reunião do Cedi, a Sra. Maria da Silva, Diretora da 
Coordenação, deu início aos trabalhos com a leitura da ala da reunião anterior, que foi aprovada, sem alterações. 
Em prosseguimento, apresentou a pauta da reunião, com a inclusão do item “Projetos Concluídos”, sendo 
aprovada sem o acréscimo de novos itens. Tomou a palavra o Sr. José da Silva, Chefe da Seção de Marketing, 
que apresentou um breve relato das atividades desenvolvidas no trimestre, incluindo o lançamento dos novos 
produtos. Em seguida, o Sr. Mário dos Santos, Chefe da Tipografia, ressaltou que nos últimos meses os trabalhos 
enviados para publicação estavam de acordo com as normas estabelecidas, parabenizando a todos pelos 
resultados alcançados. Com relação aos projeXos concluídos, a Diretora esclareceu que todos mantiveramse 
dentro do cronograma de trabalho preestabelecido e que serao encaminhados à gráfica na próxima semana. Às 
11h45min a Diretora encerrou os trabalhos, antes convocando reunião para o dia 2 de junho, quarta-feira, às 
10 horas, no mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Ana de Souza, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pela Diretora.

Diretora

Secretária
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Exemplo de Carta

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA DEPUTADA MARIA DA SILVA

Brasília, 4 de maio de 2011.

Ao Senhor
José Maria da Silva
Rua Bulhões de Carvalho, 293, Copacabana
20350070  Rio de Janeiro – RJ

Prezado Senhor,

Em atenção à carta de V. Sa., informo que o processo de transferência de estudantes para as escolas técnicas 
federais é feito de forma pública, com normas estabelecidas em editais e divulgadas pelas instituições. Cabe ao 
candidato pleitear a vaga de acordo com os critérios estabelecidos.
Contando com a compreensão de V. Sª., colocome à disposição para sanar eventuais dúvidas quanto a esse assunto.

Cordialmente,

Maria da Silva
Deputada Federal
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Exemplo de Declaração

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Coordenação de Registro Funcional

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prova junto ao Supremo Tribunal Federal, que JOSÉ DA SILVA, exservidor da Câmara dos 
Deputados, teve declarada a vacância do cargo de Analista Legislativo  atribuição Assistente Técnico, a partir de 
2/1/2004 (DCD de 3/1/2004). O referido exservidor não usufruiu das férias relativas ao exercício de 2003 e, em 
seus assentos funcionais, consta a concessão de 30 (trinta) dias de licença para capacitação, referente ao quinquênio 
13/1/1995 a 26/1/2000 (Processo n. 5.777/2003, publicado no Boletim Administrativo n. 15, de 7/1/2004).

Brasília, 10 de fevereiro de 2011.

Maria José da Silva
Diretora
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APOSTILAS OPÇÃO
Exemplo de Despacho

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PRIMEIRASECRETARIA

Processo n . .........
Em .... / .... /200 ...

Ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, por força do disposto no inciso I do art. 70 do Regimento do Cefor, 
c/c o art. 95, da Lei n. 8.112/90, com parecer favorável desta Secretaria, nos termos das informações e manifestações 
dos órgãos técnicos da Casa.

Deputado José da Silva
PrimeiroSecretário
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APOSTILAS OPÇÃO
Exemplo de Ordem de Serviço

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONSULTORIA TÉCNICA

ORDEM DE SERVIÇO N. 3, DE 6/6/2010

O DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, 
resolve:
1. As salas 3 e 4 da Consultoria Técnica ficam destinadas a reuniões de trabalho com deputados, consultores e 
servidores dos setores de apoio da Consultoria Técnica.
2. As reuniões de trabalho serão agendadas previamente pela Diretoria da Coordenação de Serviços Gerais.
................................................................................................................................
6. Havendo mais de uma solicitação de uso para o mesmo horário, será adotada a seguinte ordem de preferência:
1  reuniões de trabalho com a participação de deputados;
11  reuniões de trabalho da diretoria;
111  reuniões de trabalho dos consultores;
IV . ..................................................................................................................................
V . .................................................................................................................................... 
7. O cancelamento de reunião deverá ser imediatamente comunicado à Diretoría da Coordenação de Serviços Gerais.

José da Silva
Diretor
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Exemplo de Parecer

PARECER JURÍDICO

De: Departamento Jurídico
Para: Gerente Administrativo

Senhor Gerente,

Com relação à questão sobre a estabilidade provisória por gestação, ou não, da empregada Fulana de Tal, passamos a 
analisar o assunto. 

O artigo 10, letra “b”, do ADCT, assegura estabilidade à empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto.

Nesta hipótese, existe responsabilidade objetiva do empregador pela manutenção do emprego, ou seja, basta comprovar 
a gravidez no curso do contrato para que haja incidência da regra que assegura a estabilidade provisória no emprego. O 
fundamento jurídico desta estabilidade é a proteção à maternidade e à infância, ou seja, proteger a gestante e o nascituro, 
assegurando a dignidade da pessoa humana.

A confirmação da gravidez, expressão utilizada na Constituição, refere-se à afirmativa médica do estado gestacional da 
empregada e não exige que o empregador tenha ciência prévia da situação da gravidez. Neste sentido tem sido as reiteradas 
decisões do C. TST, culminando com a edição da Súmula n. 244, que assim disciplina a questão:

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente 
da estabilidade. (art. 10, II, “b” do ADCT). (ex-OJ nº 88 – DJ 16.04.2004).

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do 
contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. (ex-Súmula nº 
244 – Res 121/2003, DJ 19.11.2003).

III - Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de 
experiência, visto que a extinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária ou 
sem justa causa. (ex-OJ nº 196 - Inserida em 08.11.2000).

No caso colocado em análise, percebe-se que não havia confirmação da gestação antes da dispensa. Ao contrário, diante 
da suspeita de gravidez, a empresa teve o cuidado de pedir a realização de exame laboratorial, o que foi feito, não tendo sido 
confirmada a gravidez. A empresa só dispensou a empregada depois que lhe foi apresentado o resultado negativo do teste de 
gravidez. A confirmação do estado gestacional só veio após a dispensa.

Assim, para solução da questão, importante indagar se gravidez confirmada no curso aviso prévio indenizado garante ou 
não a estabilidade.

O TST tem decidido (Súmula 371), que a projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão de aviso prévio 
indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso. Este entendimento exclui a 
estabilidade provisória da gestante, quando a gravidez ocorre após a rescisão contratual.

A gravidez superveniente à dispensa, durante o aviso prévio indenizado, não assegura a estabilidade. Contudo, na 
hipótese dos autos, embora a gravidez tenha sido confirmada no curso do aviso prévio indenizado, certo é que a empregada 
já estava grávida antes da dispensa, como atestam os exames trazidos aos autos. A conclusão da ultrossonografia obstétrica 
afirma que em 30 de julho de 2009 a idade gestacional ecografica era de pouco mais de 13 semanais, portanto, na data do 
afastamento a reclamante já contava com mais de 01 mês de gravidez.

Em face do exposto, considerando os fundamentos jurídicos do instituto da estabilidade da gestante, considerando que a 
responsabilidade do empregador pela manutenção do emprego é objetiva e considerando que o desconhecimento do estado 
gravídico não impede o reconhecimento da gravidez, conclui-se que:

a) não existe estabilidade quando a gravidez ocorre na vigência do aviso prévio indenizado;
b) fica assegurada a estabilidade quando, embora confirmada no período do aviso prévio indenizado, a gravidez ocorre 

antes da dispensa.
De acordo com tais conclusões, entendemos que a empresa deve proceder a reintegração da empregada diante da 

estabilidade provisória decorrente da gestação.
É o parecer.

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

(assinatura)
(nome)
(cargo)

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



86Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
Exemplo de Portaria

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIAGERAL

PORTARIA N. 1, de 13/1/2010

Disciplina a utilização da chancela eletrônica nas requisições de passagens aéreas e diárias de viagens, 
autorizadasem processos administrativos no âmbito da Câmara dos Deputados e assinadas pelo DiretorGeral.

O DIRETORGERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 147, item 
XV, da Resolução n. 20, de 30 de novembro de 1971, resolve:
Art. 11 Fica instituído o uso da chancela eletrônica nas requisições de passagens aéreas e diárias de viagens, 
autorizadas em processos administrativos pela autoridade competente e assinadas pelo DiretorGeral, para 
parlamentar, servidor ou convidado, no âmbito da Câmara dos Deputados.
Art. 21 A chancela eletrônica, de acesso restrito, será válida se autenticada mediante código de segurança e 
acompanhada do atesto do Chefe de Gabinete da DiretoriaGeral ou do seu primeiro substituto.
Art. 31 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
DiretorGeral

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



87Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
Modelo de Relatório

CÂMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO PRINCIPAL

órgão Secundário

RELATÓRIO

Introdução
Apresentar um breve resumo das temáticas a serem abordadas. Em se tratando de relatório de viagem, indicar a 
denominação do evento, local e período compreendido.

Tópico 1
Atribuir uma temática para o relato a ser apresentado.
........................................................................................................................

Tópico 1.1
Havendo subdivisões, os assuntos subseqüentes serão apresentados hierarquizados à temática geral.
  ................................................................  ..............................

Tópico 2
Atribuir uma temática para o relato a ser apresentado.
.........................................................................................................................

3. Considerações finais
.........................................................................................................................

Brasília,   ........................... de  de 201...

Nome
Função ou Cargo

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



88Língua Portuguesa

APOSTILAS OPÇÃO
Modelo de Requerimento

CÂMARA DOS DEPUTADOS
ÓRGÃO PRINCIPAL

Órgão Secundário

(Vocativo)
(Cargo ou função e nome do destinatário)

 .................................... (nome do requerente, em maiúsculas) .......................... 
.......................................................... (demais dados de qualificação), requer .................
............................................................................................................................................

Nestes termos, 
Pede deferimento.

Brasília, ....... de .................. ................................................................. de 201.....

Nome
Cargo ou Função
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Questões

01. Analise:

1. Atendendo à solicitação contida no expediente acima 
referido, vimos encaminhar a V. Sª. as informações referentes ao 
andamento dos serviços sob responsabilidade deste setor.

2. Esclarecemos que estão sendo tomadas todas as medidas 
necessárias para o cumprimento dos prazos estipulados e o 
atingimento das metas estabelecidas.

A redação do documento acima indica tratar-se
(A) do encaminhamento de uma ata.
(B) do início de um requerimento.
(C) de trecho do corpo de um ofício.
(D) da introdução de um relatório.
(E) do fecho de um memorando.

02. A redação inteiramente apropriada e correta de um 
documento oficial é:

(A) Estamos encaminhando à Vossa Senhoria algumas 
reivindicações, e esperamos poder estar sendo recebidos em 
vosso gabinete para discutir nossos problemas salariais.

(B) O texto ora aprovado em sessão extraordinária prevê a 
redistribuição de pessoal especializado em serviços gerais para 
os departamentos que foram recentemente criados.

(C) Estou encaminhando a presença de V. Sª. este jovem, 
muito inteligente e esperto, que lhe vai resolver os problemas 
do sistema de informatização de seu gabinete.

(D) Quando se procurou resolver os problemas de pessoal 
aqui neste departamento, faltaram um número grande de 
servidores para os andamentos do serviço.

(E) Do nosso ponto de vista pessoal, fica difícil vos informar 
de quais providências vão ser tomadas para resolver essa 
confusão que foi criado pelos manifestantes.

03. A frase cuja redação está inteiramente correta e 
apropriada para uma correspondência oficial é:

(A) É com muito prazer que encaminho à V. Exª. Os 
convites para a reunião de gala deste Conselho, em que se 
fará homenagens a todos os ilustres membros dessa diretoria, 
importantíssima na execução dos nossos serviços.

(B) Por determinação hoje de nosso Excelentíssimo Chefe do 
Setor, nos dirigimos a todos os de vosso gabinete, para informar 
de que as medidas de austeridade recomendadas por V. Sa. já 
está sendo tomadas, para evitar-se os atrasos dos prazos.

(C) Estamos encaminhando a V. Sa. os resultados a que 
chegaram nossos analistas sobre as condições de funcionamento 
deste setor, bem como as providências a serem tomadas 
para a consecução dos serviços e o cumprimento dos prazos 
estipulados.

(D) As ordens expressas a todos os funcionários é de que se 
possa estar tomando as medidas mais do que importantes para 
tornar nosso departamento mais eficiente, na agilização dos 
trâmites legais dos documentos que passam por aqui.

(E) Peço com todo o respeito a V. Exª., que tomeis 
providências cabíveis para vir novos funcionários para esse 
nosso setor, que se encontra em condições difíceis de agilizar 
todos os documentos que precisamos enviar.

04. A respeito dos padrões de redação de um ofício, é 
INCORRETO afirmar que:

(A) Deve conter o número do expediente, seguido da sigla do 
órgão que o expede.

(B) Deve conter, no início, com alinhamento à direita, o local 
de onde é expedido e a data em que foi assinado.

(C) Deverá constar, resumidamente, o teor do assunto do 
documento.

(D) O texto deve ser redigido em linguagem clara e direta, 
respeitando-se a formalidade que deve haver nos expedientes 
oficiais.

(E) O fecho deverá caracterizar-se pela polidez, como por 
exemplo: Agradeço a V. Sª. a atenção dispensada.

05.  Julgue (C) Correta ou (E) Errada. 
Haveria coerência com as ideias do texto e respeitaria 

as normas de redação de documentos oficiais se o texto 
apresentado fosse incluído como parágrafo inicial em um ofício 
complementado pelo parágrafo final e os fechos apresentados 
a seguir.

Solicita-se, portanto, a divulgação desses dados junto aos 
órgãos competentes.

Atenciosamente,

Pedro Santos
Pedro Santos
Secretário do Conselho

Respostas

01-C / 02-B / 03-C / 04-E / 05-C (Correta)
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1Raciocínio Lógico e Quantitativo

APOSTILAS OPÇÃO

1. Lógica e raciocínio lógico: 
problemas envolvendo lógica e 

raciocínio lógico

LÓGICA SEQUENCIAL

O Raciocínio é uma operação lógica, discursiva e mental. 
Neste, o intelecto humano utiliza uma ou mais proposições, para 
concluir através de mecanismos de comparações e abstrações, 
quais são os dados que levam às respostas verdadeiras, falsas 
ou prováveis. Foi pelo processo do raciocínio que ocorreu o 
desenvolvimento do método matemático, este considerado 
instrumento puramente teórico e dedutivo, que prescinde de 
dados empíricos. Logo, resumidamente o raciocínio pode ser 
considerado também um dos integrantes dos mecanismos dos 
processos cognitivos superiores da formação de conceitos e da 
solução de problemas, sendo parte do pensamento.

Sequências Lógicas
As sequências podem ser formadas por números, letras, 

pessoas, figuras, etc. Existem várias formas de se estabelecer 
uma sequência, o importante é que existem pelo menos três 
elementos que caracterize a lógica de sua formação, entretanto 
algumas séries necessitam de mais elementos para definir sua 
lógica. Algumas sequências são bastante conhecidas e todo aluno 
que estuda lógica deve conhecê-las, tais como as progressões 
aritméticas e geométricas, a série de Fibonacci, os números 
primos e os quadrados perfeitos.

Sequência de Números

Progressão Aritmética: Soma-se constantemente um 
mesmo número.

Progressão Geométrica: Multiplica-se constantemente um 
mesmo número.

Incremento em Progressão: O valor somado é que está em 
progressão.

Série de Fibonacci: Cada termo é igual a soma dos dois 
anteriores.

1 1 2 3 5 8 13

Números Primos: Naturais que possuem apenas dois 
divisores naturais.

2 3 5 7 11 13 17

Quadrados Perfeitos: Números naturais cujas raízes são 
naturais.

1 4 9 16 25 36 49

Sequência de Letras
As sequências de letras podem estar associadas a uma série 

de números ou não. Em geral, devemos escrever todo o alfabeto 
(observando se deve, ou não, contar com k, y e w) e circular as 
letras dadas para entender a lógica proposta.

A C F J O U

Observe que foram saltadas 1, 2, 3, 4 e 5 letras e esses 
números estão em progressão.

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

B1 2F H4 8L N16 32R T64

Nesse caso, associou-se letras e números (potências de 2), 
alternando a ordem. As letras saltam 1, 3, 1, 3, 1, 3 e 1 posições.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Sequência de Pessoas
Na série a seguir, temos sempre um homem seguido de duas 

mulheres, ou seja, aqueles que estão em uma posição múltipla 
de três (3º, 6º, 9º, 12º,...) serão mulheres e a posição dos braços 
sempre alterna, ficando para cima em uma posição múltipla 
de dois (2º, 4º, 6º, 8º,...). Sendo assim, a sequência se repete a 
cada seis termos, tornando possível determinar quem estará em 
qualquer posição.

Sequência de Figuras
Esse tipo de sequência pode seguir o mesmo padrão visto 

na sequência de pessoas ou simplesmente sofrer rotações, como 
nos exemplos a seguir.

Sequência de Fibonacci
O matemático Leonardo Pisa, conhecido como Fibonacci, 

propôs no século XIII, a sequência numérica: (1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55, 89, …). Essa sequência tem uma lei de formação 
simples: cada elemento, a partir do terceiro, é obtido somando-
se os dois anteriores. Veja: 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 e assim 
por diante. Desde o século XIII, muitos matemáticos, além do 
próprio Fibonacci, dedicaram-se ao estudo da sequência que 
foi proposta, e foram encontradas inúmeras aplicações para 
ela no desenvolvimento de modelos explicativos de fenômenos 
naturais.

Veja alguns exemplos das aplicações da sequência de 
Fibonacci e entenda porque ela é conhecida como uma das 
maravilhas da Matemática. A partir de dois quadrados de lado 
1, podemos obter um retângulo de lados 2 e 1. Se adicionarmos 
a esse retângulo um quadrado de lado 2, obtemos um novo 
retângulo 3 x 2. Se adicionarmos agora um quadrado de lado 3, 
obtemos um retângulo 5 x 3. Observe a figura a seguir e veja que 
os lados dos quadrados que adicionamos para determinar os 
retângulos formam a sequência de Fibonacci.
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Se utilizarmos um compasso e traçarmos o quarto de 
circunferência inscrito em cada quadrado, encontraremos uma 
espiral formada pela concordância de arcos cujos raios são os 
elementos da sequência de Fibonacci.

O Partenon que foi construído em Atenas pelo célebre 
arquiteto grego Fidias. A fachada principal do edifício, hoje em 
ruínas, era um retângulo que continha um quadrado de lado 
igual à altura. Essa forma sempre foi considerada satisfatória 
do ponto de vista estético por suas proporções sendo chamada 
retângulo áureo ou retângulo de ouro.

Como os dois retângulos indicados na figura são semelhantes 
temos:   (1).

Como: b = y – a (2). 
Substituindo (2) em (1) temos: y2 – ay – a2 = 0. 
Resolvendo a equação:

Esse número é conhecido como número de ouro e pode ser 
representado por:

Todo retângulo e que a razão entre o maior e o menor lado 
for igual a  é chamado retângulo áureo como o caso da fachada 
do Partenon.

As figuras a seguir possuem números que representam uma 
sequência lógica. Veja os exemplos:

Exemplo 1

A sequência numérica proposta envolve multiplicações por 
4.

6 x 4 = 24
24 x 4 = 96
96 x 4 = 384
384 x 4 = 1536

Exemplo 2 

A diferença entre os números vai aumentando 1 unidade.
13 – 10 = 3
17 – 13 = 4
22 – 17 = 5
28 – 22 = 6
35 – 28 = 7

Exemplo 3

Multiplicar os números sempre por 3.
1 x 3 = 3
3 x 3 = 9
9 x 3 = 27
27 x 3 = 81
81 x 3 = 243
243 x 3 = 729
729 x 3 = 2187

Exemplo 4

A diferença entre os números vai aumentando 2 unidades.
24 – 22 = 2
28 – 24 = 4
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34 – 28 = 6
42 – 34 = 8
52 – 42 = 10
64 – 52 = 12
78 – 64 = 14

Questões

01. Observe atentamente a disposição das cartas em cada 
linha do esquema seguinte:

A carta que está oculta é:

(A)              (B)                   (C) 

              
 
(D)              (E) 

        

02. Considere que a sequência de figuras foi construída 
segundo um certo critério.

Se tal critério for mantido, para obter as figuras subsequentes, 
o total de pontos da figura de número 15 deverá ser:

(A) 69 
(B) 67 
(C) 65 
(D) 63 
(E) 61

03. O próximo número dessa sequência lógica é: 1000, 990, 
970, 940, 900, 850, ...

(A) 800 
(B) 790 
(C) 780 
(D) 770

04. Na sequência lógica de números representados nos he-
xágonos, da figura abaixo, observa-se a ausência de um deles 
que pode ser:

(A) 76                                                               
(B) 10 
(C) 20 
(D) 78

05. Uma criança brincando com uma caixa de palitos de fós-
foro constrói uma sequência de quadrados conforme indicado 
abaixo: 

............. 
1°                      2°                                 3° 

 
Quantos palitos ele utilizou para construir a 7ª figura? 
(A) 20 palitos 
(B) 25 palitos 
(C) 28 palitos 
(D) 22 palitos 

06. Ana fez diversas planificações de um cubo e escreveu em 
cada um, números de 1 a 6. Ao montar o cubo, ela deseja que a 
soma dos números marcados nas faces opostas seja 7. A única 
alternativa cuja figura representa a planificação desse cubo tal 
como deseja Ana é:

(A)                           (B)                    

              
 
(C)                          (D) 

           
 
(E) 

 
 

 

07. As figuras da sequência dada são formadas por partes 
iguais de um círculo.

Continuando essa sequência, obtém-se exatamente 16 
círculos completos na:

(A) 36ª figura
(B) 48ª figura
(C) 72ª figura
(D) 80ª figura
(E) 96ª figura
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08. Analise a sequência a seguir:

Admitindo-se que a regra de formação das figuras seguintes 
permaneça a mesma, pode-se afirmar que a figura que ocuparia 
a 277ª posição dessa sequência é:

(A)          (B)           (C) 

              
 
(D)              (E) 

        

09. Observe a sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, ... Qual é o 
próximo número?

(A) 20 
(B) 21 
(C) 100 
(D) 200 

10. Observe a sequência: 3,13, 30, ... Qual é o próximo nú-
mero?

(A) 4 
(B) 20 
(C) 31 
(D) 21 

11. Os dois pares de palavras abaixo foram formados 
segundo determinado critério.

LACRAÇÃO → cal
AMOSTRA → soma
LAVRAR → ?

Segundo o mesmo critério, a palavra que deverá ocupar o 
lugar do ponto de interrogação é:

(A) alar
(B) rala
(C) ralar
(D) larva
(E) arval

12. Observe que as figuras abaixo foram dispostas, linha a 
linha, segundo determinado padrão.

Segundo o padrão estabelecido, a figura que substitui 
corretamente o ponto de interrogação é:

(A)  (B)  (C)   (D)    (E)  

13. Observe que na sucessão seguinte os números foram 
colocados obedecendo a uma lei de formação.

Os números X e Y, obtidos segundo essa lei, são tais que X + 
Y é igual a:

(A) 40
(B) 42
(C) 44
(D) 46
(E) 48

14. A figura abaixo representa algumas letras dispostas em 
forma de triângulo, segundo determinado critério.

Considerando que na ordem alfabética usada são excluídas 
as letra “K”, “W” e “Y”, a letra que substitui corretamente o ponto 
de interrogação é:

(A) P
(B) O
(C) N
(D) M
(E) L

15. Considere que a sequência seguinte é formada pela 
sucessão natural dos números inteiros e positivos, sem que os 
algarismos sejam separados.

1234567891011121314151617181920...

O algarismo que deve aparecer na 276ª posição dessa 
sequência é:

(A) 9
(B) 8
(C) 6
(D) 3
(E) 1

16. Em cada linha abaixo, as três figuras foram desenhadas 
de acordo com determinado padrão.

Segundo esse mesmo padrão, a figura que deve substituir o 
ponto de interrogação é:
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(A)  (B)  
 

(C)  (D)  
 

(E)   
 

17. Observe que, na sucessão de figuras abaixo, os números 
que foram colocados nos dois primeiros triângulos obedecem a 
um mesmo critério.

Para que o mesmo critério seja mantido no triângulo da 
direita, o número que deverá substituir o ponto de interrogação 
é:

(A) 32
(B) 36
(C) 38
(D) 42
(E) 46

18. Considere a seguinte sequência infinita de números: 3, 
12, 27, __, 75, 108,... O número que preenche adequadamente a 
quarta posição dessa sequência é:

(A) 36,
(B) 40,
(C) 42,
(D) 44,
(E) 48

19. Observando a sequência (1, , , , , ...) o próximo 
numero será:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

20. Considere a sequência abaixo:
                                                      
BBB                       BXB                    XXB
XBX                       XBX                    XBX
BBB                       BXB                    BXX

O padrão que completa a sequência é:
(A)       (B)         (C)
XXX     XXB       XXX
XXX     XBX       XXX
XXX     BXX       XXB

(D)       (E) 
XXX     XXX
XBX     XBX
XXX     BXX

21. Na série de Fibonacci, cada termo a partir do terceiro é 
igual à soma de seus dois termos precedentes. Sabendo-se que 
os dois primeiros termos, por definição, são 0 e 1, o sexto termo 
da série é:

(A) 2

(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

22. Nosso código secreto usa o alfabeto A B C D E F G H I J L M 
N O P Q R S T U V X Z. Do seguinte modo: cada letra é substituída 
pela letra que ocupa a quarta posição depois dela. Então, o “A” 
vira “E”, o “B” vira “F”, o “C” vira “G” e assim por diante. O código 
é “circular”, de modo que o “U” vira “A” e assim por diante. Recebi 
uma mensagem em código que dizia: BSA HI EDAP. Decifrei o 
código e li:

(A) FAZ AS DUAS;
(B) DIA DO LOBO;
(C) RIO ME QUER;
(D) VIM DA LOJA;
(E) VOU DE AZUL.

23. A sentença “Social está para laicos assim como 231678 
está para...” é melhor completada por:

(A) 326187;
(B) 876132;
(C) 286731;
(D) 827361;
(E) 218763.

24. A sentença “Salta está para Atlas assim como 25435 está 
para...” é melhor completada pelo seguinte número:

(A) 53452;
(B) 23455;
(C) 34552;
(D) 43525;
(E) 53542.

25. Repare que com um número de 5 algarismos, respeitada 
a ordem dada, podem-se criar 4 números de dois algarismos. 
Por exemplo: de 34.712, podem-se criar o 34, o 47, o 71 e o 
12. Procura-se um número de 5 algarismos formado pelos 
algarismos 4, 5, 6, 7 e 8, sem repetição. Veja abaixo alguns 
números desse tipo e, ao lado de cada um deles, a quantidade de 
números de dois algarismos que esse número tem em comum 
com o número procurado.

Número 
dado

Quantidade de números de 2 
algarismos em comum

48.765 1

86.547 0

87.465 2

48.675 1

O número procurado é:
(A) 87456
(B) 68745
(C) 56874
(D) 58746
(E) 46875

26. Considere que os símbolos ♦ e ♣ que aparecem no quadro 
seguinte, substituem as operações que devem ser efetuadas em 
cada linha, a fim de se obter o resultado correspondente, que se 
encontra na coluna da extrema direita.

36 ♦ 4 ♣ 5 = 14

48 ♦ 6 ♣ 9 = 17

54 ♦ 9 ♣ 7 = ?

Para que o resultado da terceira linha seja o correto, o ponto 
de interrogação deverá ser substituído pelo número:

(A) 16
(B) 15
(C) 14
(D) 13
(E) 12
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27. Segundo determinado critério, foi construída a sucessão 

seguinte, em que cada termo é composto de um número seguido 
de uma letra: A1 – E2 – B3 – F4 – C5 – G6 – .... Considerando 
que no alfabeto usado são excluídas as letras K, Y e W, então, de 
acordo com o critério estabelecido, a letra que deverá anteceder 
o número 12 é:

(A) J
(B) L
(C) M
(D) N
(E) O

28. Os nomes de quatro animais – MARÁ, PERU, TATU e 
URSO – devem ser escritos nas linhas da tabela abaixo, de modo 
que cada uma das suas respectivas letras ocupe um quadrinho 
e, na diagonal sombreada, possa ser lido o nome de um novo 
animal.

Excluídas do alfabeto as letras K, W e Y e fazendo cada letra 
restante corresponder ordenadamente aos números inteiros de 
1 a 23 (ou seja, A = 1, B = 2, C = 3,..., Z = 23), a soma dos números 
que correspondem às letras que compõem o nome do animal é:

(A) 37
(B) 39
(C) 45
(D) 49
(E) 51

Nas questões 29 e 30, observe que há uma relação entre 
o primeiro e o segundo grupos de letras. A mesma relação 
deverá existir entre o terceiro grupo e um dos cinco grupos 
que aparecem nas alternativas, ou seja, aquele que substitui 
corretamente o ponto de interrogação. Considere que a ordem 
alfabética adotada é a oficial e exclui as letras K, W e Y.

29. CASA: LATA: LOBO: ?
(A) SOCO
(B) TOCO
(C) TOMO
(D) VOLO
(E) VOTO

30. ABCA: DEFD: HIJH: ?
(A) IJLI
(B) JLMJ
(C) LMNL
(D) FGHF
(E) EFGE

31. Os termos da sucessão seguinte foram obtidos 
considerando uma lei de formação (0, 1, 3, 4, 12, 123,...). Segundo 
essa lei, o décimo terceiro termo dessa sequência é um número:

(A) Menor que 200.
(B) Compreendido entre 200 e 400.
(C) Compreendido entre 500 e 700.
(D) Compreendido entre 700 e 1.000.
(E) Maior que 1.000.

Para responder às questões de números 32 e 33, você deve 
observar que, em cada um dos dois primeiros pares de palavras 
dadas, a palavra da direita foi obtida da palavra da esquerda 
segundo determinado critério.  Você deve descobrir esse critério 
e usá-lo para encontrar a palavra que deve ser colocada no lugar 
do ponto de interrogação.

32. Ardoroso → rodo
          Dinamizar → mina
          Maratona → ?
(A) mana

(B) toma
(C) tona
(D) tora
(E) rato

33. Arborizado → azar
Asteróide → dias
Articular → ?
(A) luar
(B) arar
(C) lira
(D) luta
(E) rara

34. Preste atenção nesta sequência lógica e identifique quais 
os números que estão faltando: 1, 1, 2, __, 5, 8, __,21, 34, 55, __, 
144, __...

35. Uma lesma encontra-se no fundo de um poço seco de 
10 metros de profundidade e quer sair de lá. Durante o dia, ela 
consegue subir 2 metros pela parede; mas à noite, enquanto 
dorme, escorrega 1 metro. Depois de quantos dias ela consegue 
chegar à saída do poço?

36. Quantas vezes você usa o algarismo 9 para numerar as 
páginas de um livro de 100 páginas?

37. Quantos quadrados existem na figura abaixo?

38. Retire três palitos e obtenha apenas três quadrados.

39. Qual será o próximo símbolo da sequência abaixo?

40. Reposicione dois palitos e obtenha uma figura com cinco 
quadrados iguais.

41. Observe as multiplicações a seguir:
12.345.679 × 18 = 222.222.222
12.345.679 × 27 = 333.333.333
... ...
12.345.679 × 54 = 666.666.666

Para obter 999.999.999 devemos multiplicar 12.345.679 por 
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quanto?

42. Esta casinha está de frente para a estrada de terra. 
Mova dois palitos e faça com que fique de frente para a estrada 
asfaltada.

43. Remova dois palitos e deixe a figura com dois quadrados.

44. As cartas de um baralho foram agrupadas em pares, 
segundo uma relação lógica. Qual é a carta que está faltando, 
sabendo que K vale 13, Q vale 12, J vale 11 e A vale 1?

45. Mova um palito e obtenha um quadrado perfeito.

46. Qual o valor da pedra que deve ser colocada em cima de 
todas estas para completar a sequência abaixo?

47. Mova três palitos nesta figura para obter cinco triângulos.

48. Tente dispor 6 moedas em 3 fileiras de modo que em 
cada fileira fiquem apenas 3 moedas.

49. Reposicione três palitos e obtenha cinco quadrados.

50. Mude a posição de quatro palitos e obtenha cinco 
triângulos.

Respostas

01. Resposta: A. 
A diferença entre os números estampados nas cartas 1 e 2, 

em cada linha, tem como resultado o valor da 3ª carta e, além 
disso, o naipe não se repete. Assim, a 3ª carta, dentro das opções 
dadas só pode ser a da opção (A).

02. Resposta: D.
Observe que, tomando o eixo vertical como eixo de simetria, 

tem-se: 
Na figura 1: 01 ponto de cada lado 02 pontos no total. 
Na figura 2: 02 pontos de cada lado 04 pontos no total. 
Na figura 3: 03 pontos de cada lado  06 pontos no total. 
Na figura 4: 04 pontos de cada lado 08 pontos no total. 
Na figura n: n pontos de cada lado  2.n pontos no total. 
Em particular: 
Na figura 15: 15 pontos de cada lado  30 pontos no total. 
Agora, tomando o eixo horizontal como eixo de simetria, 

tem-se:
Na figura 1: 02 pontos acima e abaixo 04 pontos no total. 
Na figura 2: 03 pontos acima e abaixo 06 pontos no total. 
Na figura 3: 04 pontos acima e abaixo  08 pontos no total. 
Na figura 4: 05 pontos acima e abaixo  10 pontos no total.
Na figura n: (n+1) pontos acima e abaixo  2.(n+1) pontos 

no total. 
Em particular: 
Na figura 15: 16 pontos acima e abaixo  32 pontos no total. 

Incluindo o ponto central, que ainda não foi considerado, temos 
para total de pontos da figura 15: Total de pontos = 30 + 32 + 1 
= 63 pontos.

03. Resposta: B.
Nessa sequência, observamos que a diferença: entre 1000 e 

990 é 10, entre 990 e 970 é 20, entre o 970 e 940 é 30, entre 940 
e 900 é 40, entre 900 e 850 é 50, portanto entre 850 e o próximo 
número é 60, dessa forma concluímos que o próximo número é 
790, pois: 850 – 790 = 60.

04. Resposta: D.
Nessa sequência lógica, observamos que a diferença: entre 

24 e 22 é 2, entre 28 e 24 é 4, entre 34 e 28 é 6, entre 42 e 34 é 8, 
entre 52 e 42 é 10, entre 64 e 52 é 12, portanto entre o próximo 
número e 64 é 14, dessa forma concluímos que o próximo 
número é 78, pois: 76 – 64 = 14.

05. Resposta: D. 
Observe a tabela:

Figuras 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Nº de Palitos 4 7 10 13 16 19 22
Temos de forma direta, pela contagem, a quantidade de 

palitos das três primeiras figuras. Feito isto, basta perceber que 
cada figura a partir da segunda tem a quantidade de palitos da 
figura anterior acrescida de 3 palitos. Desta forma, fica fácil 
preencher o restante da tabela e determinar a quantidade de 
palitos da 7ª figura.
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06. Resposta: A.
Na figura apresentada na letra “B”, não é possível obter a 

planificação de um lado, pois o 4 estaria do lado oposto ao 6, 
somando 10 unidades. Na figura apresentada na letra “C”, 
da mesma forma, o 5 estaria em face oposta ao 3, somando 
8, não formando um lado. Na figura da letra “D”, o 2 estaria 
em face oposta ao 4, não determinando um lado. Já na figura 
apresentada na letra “E”, o 1 não estaria em face oposta ao 
número 6, impossibilitando, portanto, a obtenção de um lado. 
Logo, podemos concluir que a planificação apresentada na letra 
“A” é a única para representar um lado.

07. Resposta: B. 
Como na 3ª figura completou-se um círculo, para completar 

16 círculos é suficiente multiplicar 3 por 16: 3. 16 = 48. Portanto, 
na 48ª figura existirão 16 círculos.

08. Resposta: B.
A sequência das figuras completa-se na 5ª figura. Assim, 

continua-se a sequência de 5 em 5 elementos. A figura de número 
277 ocupa, então, a mesma posição das figuras que representam 
número 5n + 2, com n  N. Ou seja, a 277ª figura corresponde à 2ª 
figura, que é representada pela letra “B”.

09. Resposta: D. 
A regularidade que obedece a sequência acima não se dá 

por padrões numéricos e sim pela letra que inicia cada número. 
“Dois, Dez, Doze, Dezesseis, Dezessete, Dezoito, Dezenove, ... 
Enfim, o próximo só pode iniciar também com “D”: Duzentos.

10. Resposta: C.
Esta sequência é regida pela inicial de cada número. Três, 

Treze, Trinta,... O próximo só pode ser o número Trinta e um, 
pois ele inicia com a letra “T”.

11. Resposta: E.
Na 1ª linha, a palavra CAL foi retirada das 3 primeiras letras 

da palavra LACRAÇÃO, mas na ordem invertida. Da mesma forma, 
na 2ª linha, a palavra SOMA é retirada da palavra AMOSTRA, 
pelas 4 primeira letras invertidas. Com isso, da palavra LAVRAR, 
ao se retirarem as 5 primeiras letras, na ordem invertida, obtém-
se ARVAL.

12. Resposta: C. 
Em cada linha apresentada, as cabeças são formadas por 

quadrado, triângulo e círculo. Na 3ª linha já há cabeças com 
círculo e com triângulo.  Portanto, a cabeça da figura que está 
faltando é um quadrado. As mãos das figuras estão levantadas, 
em linha reta ou abaixadas.  Assim, a figura que falta deve ter 
as mãos levantadas (é o que ocorre em todas as alternativas). 
As figuras apresentam as 2 pernas ou abaixadas, ou 1 perna 
levantada para a esquerda ou 1 levantada para a direita.  Nesse 
caso, a figura que está faltando na 3ª linha deve ter 1 perna 
levantada para a esquerda. Logo, a figura tem a cabeça quadrada, 
as mãos levantadas e a perna erguida para a esquerda.

13. Resposta: A. 
Existem duas leis distintas para a formação: uma para a parte 

superior e outra para a parte inferior. Na parte superior, tem-se 
que: do 1º termo para o 2º termo, ocorreu uma multiplicação 
por 2; já do 2º termo para o 3º, houve uma subtração de 3 
unidades. Com isso, X é igual a 5 multiplicado por 2, ou seja, 
X = 10. Na parte inferior, tem-se: do 1º termo para o 2º termo 
ocorreu uma multiplicação por 3; já do 2º termo para o 3º, houve 
uma subtração de 2 unidades. Assim, Y é igual a 10 multiplicado 
por 3, isto é, Y = 30. Logo, X + Y = 10 + 30 = 40.

14. Resposta: A. 
A sequência do alfabeto inicia-se na extremidade direita 

do triângulo, pela letra “A”; aumenta a direita para a esquerda; 
continua pela 3ª e 5ª linhas; e volta para as linhas pares na 
ordem inversa – pela 4ª linha até a 2ª linha. Na 2ª linha, então, 
as letras são, da direita para a esquerda, “M”, “N”, “O”, e a letra 
que substitui corretamente o ponto de interrogação é a letra “P”.

15. Resposta: B. 
A sequência de números apresentada representa a lista dos 

números naturais. Mas essa lista contém todos os algarismos 
dos números, sem ocorrer a separação. Por exemplo: 101112 
representam os números 10, 11 e 12. Com isso, do número 1 até 
o número 9 existem 9 algarismos. Do número 10 até o número 
99 existem: 2 x 90 = 180 algarismos. Do número 100 até o 
número 124 existem: 3 x 25 = 75 algarismos. E do número 124 
até o número 128 existem mais 12 algarismos. Somando todos 
os valores, tem-se: 9 + 180 + 75 + 12 = 276 algarismos. Logo, 
conclui-se que o algarismo que ocupa a 276ª posição é o número 
8, que aparece no número 128.

16. Resposta: D.
Na 1ª linha, internamente, a 1ª figura possui 2 “orelhas”, a 2ª 

figura possui 1 “orelha” no lado esquerdo e a 3ª figura possui 1 
“orelha” no lado direito. Esse fato acontece, também, na 2ª linha, 
mas na parte de cima e na parte de baixo, internamente em 
relação às figuras. Assim, na 3ª linha ocorrerá essa regra, mas 
em ordem inversa: é a 3ª figura da 3ª linha que terá 2 “orelhas” 
internas, uma em cima e outra em baixo. Como as 2 primeiras 
figuras da 3ª linha não possuem “orelhas” externas, a 3ª figura 
também não terá orelhas externas. Portanto, a figura que deve 
substituir o ponto de interrogação é a 4ª.

17. Resposta: B. 
No 1º triângulo, o número que está no interior do triângulo 

dividido pelo número que está abaixo é igual à diferença entre 
o número que está à direita e o número que está à esquerda do 
triângulo: 40 : 5 =21 - 13 = 8.

A mesma regra acontece no 2º triângulo: 42  7 = 23 - 17 = 6.
Assim, a mesma regra deve existir no 3º triângulo:
?  3 = 19  7
?  3 = 12
? = 12 x 3 = 36.

18. Resposta: E.
Verifique os intervalos entre os números que foram 

fornecidos. Dado os números 3, 12, 27, __, 75, 108, obteve-se os 
seguintes 9, 15, __, __, 33 intervalos. Observe que 3x3, 3x5, 3x7, 
3x9, 3x11. Logo 3x7 = 21 e 3x 9 = 27. Então: 21 + 27 = 48.

19. Resposta: B. 
Observe que o numerador é fixo, mas o denominador é 

formado pela sequência:
Primei-

ro
Segun-

do
Tercei-

ro
Quarto Quinto Sexto

1 1 x 2 = 2 2 x 3 
= 6

3 x 4 = 
12

4 x 5 = 
20

5 x 6 = 
30

20. Resposta: D. 
O que de início devemos observar nesta questão é a 

quantidade de B e de X em cada figura. Vejamos:

BBB                   BXB                    XXB                   
XBX                   XBX                    XBX
BBB                   BXB                    BXX
7B e 2X                     5B e 4X                      3B e 6X

Vê-se, que os “B” estão diminuindo de 2 em 2 e que os “X” 
estão aumentando de 2 em 2; notem também que os “B” estão 
sendo retirados um na parte de cima e um na parte de baixo e 
os “X” da mesma forma, só que não estão sendo retirados, estão, 
sim, sendo colocados. Logo a 4ª figura é:

XXX
XBX
XXX
1B e 8X

21. Resposta: D. 
Montando a série de Fibonacci temos: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34... A resposta da questão é a alternativa “D”, pois como a 
questão nos diz, cada termo a partir do terceiro é igual à soma 
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de seus dois termos precedentes. 2 + 3 = 5

22. Resposta: E. 
A questão nos informa que ao se escrever alguma mensagem, 

cada letra será substituída pela letra que ocupa a quarta posição, 
além disso, nos informa que o código é “circular”, de modo 
que a letra “U” vira “A”. Para decifrarmos, temos que perceber 
a posição do emissor e do receptor. O emissor ao escrever a 
mensagem conta quatro letras à frente para representar a letra 
que realmente deseja, enquanto que o receptor, deve fazer o 
contrário, contar quatro letras atrás para decifrar cada letra 
do código. No caso, nos foi dada a frase para ser decifrada, vê-
se, pois, que, na questão, ocupamos a posição de receptores. 
Vejamos a mensagem: BSA HI EDAP. Cada letra da mensagem 
representa a quarta letra anterior de modo que:

VxzaB: B na verdade é V;
OpqrS: S na verdade é O;
UvxzA: A na verdade é U;
DefgH: H na verdade é D;
EfghI: I na verdade é E;
AbcdE: E na verdade é A;
ZabcD: D na verdade é Z;
UvxaA: A na verdade é U;
LmnoP: P na verdade é L;

23. Resposta: B. 
A questão nos traz duas palavras que têm relação uma com 

a outra e, em seguida, nos traz uma sequência numérica. É 
perguntado qual sequência numérica tem a mesma ralação com 
a sequência numérica fornecida, de maneira que, a relação entre 
as palavras e a sequência numérica é a mesma. Observando as 
duas palavras dadas, podemos perceber facilmente que têm 
cada uma 6 letras e que as letras de uma se repete na outra em 
uma ordem diferente. Tal ordem, nada mais é, do que a primeira 
palavra de trás para frente, de maneira que SOCIAL vira LAICOS. 
Fazendo o mesmo com a sequência numérica fornecida, temos: 
231678 viram 876132, sendo esta a resposta.

24. Resposta: A. 
A questão nos traz duas palavras que têm relação uma com 

a outra, e em seguida, nos traz uma sequência numérica. Foi 
perguntado qual a sequência numérica que tem relação com a 
já dada de maneira que a relação entre as palavras e a sequência 
numérica é a mesma. Observando as duas palavras dadas 
podemos perceber facilmente que tem cada uma 6 letras e que 
as letras de uma se repete na outra em uma ordem diferente. 
Essa ordem diferente nada mais é, do que a primeira palavra de 
trás para frente, de maneira que SALTA vira ATLAS. Fazendo o 
mesmo com a sequência numérica fornecida temos: 25435 vira 
53452, sendo esta a resposta.

25. Resposta: E. 
Pelo número 86.547, tem-se que 86, 65, 54 e 47 não 

acontecem no número procurado. Do número 48.675, as opções 
48, 86 e 67 não estão em nenhum dos números apresentados 
nas alternativas.  Portanto, nesse número a coincidência se dá no 
número 75. Como o único número apresentado nas alternativas 
que possui a sequência 75 é 46.875, tem-se, então, o número 
procurado.

26. Resposta: D. 
O primeiro símbolo representa a divisão e o 2º símbolo 

representa a soma. Portanto, na 1ª linha, tem-se: 36 ÷ 4 + 5 = 9 + 
5 = 14. Na 2ª linha, tem-se: 48 ÷ 6 + 9 = 8 + 9 = 17. Com isso, na 
3ª linha, ter-se-á: 54 ÷ 9 + 7 = 6 + 7 = 13. Logo, podemos concluir 
então que o ponto de interrogação deverá ser substituído pelo 
número 13.

27. Resposta: A. 
As letras que acompanham os números ímpares formam a 

sequência normal do alfabeto. Já a sequência que acompanha os 
números pares inicia-se pela letra “E”, e continua de acordo com 
a sequência normal do alfabeto: 2ª letra: E, 4ª letra: F, 6ª letra: G, 
8ª letra: H, 10ª letra: I e 12ª letra: J.

28. Resposta: D. 
Escrevendo os nomes dos animais apresentados na lista – 

MARÁ, PERU, TATU e URSO, na seguinte ordem: PERU, MARÁ, 
TATU e URSO, obtém-se na tabela:

P E R U

M A R A

T A T U

U R S O

O nome do animal é PATO. Considerando a ordem do 
alfabeto, tem-se: P = 15, A = 1, T = 19 e 0 = 14. Somando esses 
valores, obtém-se: 15 + 1 + 19 + 14 = 49.

29. Resposta: B. 
Na 1ª e na 2ª sequências, as vogais são as mesmas: letra 

“A”. Portanto, as vogais da 4ª sequência de letras deverão ser as 
mesmas da 3ª sequência de letras: “O”. A 3ª letra da 2ª sequência 
é a próxima letra do alfabeto depois da 3ª letra da 1ª sequência 
de letras. Portanto, na 4ª sequência de letras, a 3ª letra é a 
próxima letra depois de “B”, ou seja, a letra “C”. Em relação à 
primeira letra, tem-se uma diferença de 7 letras entre a 1ª letra 
da 1ª sequência e a 1ª letra da 2ª sequência. Portanto, entre a 1ª 
letra da 3ª sequência e a 1ª letra da 4ª sequência, deve ocorrer 
o mesmo fato. Com isso, a 1ª letra da 4ª sequência é a letra “T”. 
Logo, a 4ª sequência de letras é: T, O, C, O, ou seja, TOCO.

30. Resposta: C. 
Na 1ª sequência de letras, ocorrem as 3 primeiras letras do 

alfabeto e, em seguida, volta-se para a 1ª letra da sequência. 
Na 2ª sequência, continua-se da 3ª letra da sequência anterior, 
formando-se DEF, voltando-se novamente, para a 1ª letra desta 
sequência: D. Com isto, na 3ª sequência, têm-se as letras HIJ, 
voltando-se para a 1ª letra desta sequência: H. Com isto, a 4ª 
sequência iniciará pela letra L, continuando por M e N, voltando 
para a letra L. Logo, a 4ª sequência da letra é: LMNL.

31. Resposta: E. 
Do 1º termo para o 2º termo, ocorreu um acréscimo de 1 

unidade. Do 2º termo para o 3º termo, ocorreu a multiplicação 
do termo anterior por 3. E assim por diante, até que para o 7º 
termo temos 13 . 3 = 39. 8º termo = 39 + 1 = 40. 9º termo = 40 
. 3 = 120. 10º termo = 120 + 1 = 121. 11º termo = 121 . 3 = 363. 
12º termo = 363 + 1 = 364. 13º termo = 364 . 3 = 1.092. Portanto, 
podemos concluir que o 13º termo da sequência é um número 
maior que 1.000.

32. Resposta: D. 
Da palavra “ardoroso”, retiram-se as sílabas “do” e “ro” e 

inverteu-se a ordem, definindo-se a palavra “rodo”. Da mesma 
forma, da palavra “dinamizar”, retiram-se as sílabas “na” e “mi”, 
definindo-se a palavra “mina”. Com isso, podemos concluir que 
da palavra “maratona”. Deve-se retirar as sílabas “ra” e “to”, 
criando-se a palavra “tora”.

33. Resposta: A. 
Na primeira sequência, a palavra “azar” é obtida pelas letras 

“a” e “z” em sequência, mas em ordem invertida. Já as letras “a” 
e “r” são as 2 primeiras letras da palavra “arborizado”. A palavra 
“dias” foi obtida da mesma forma: As letras “d” e “i” são obtidas 
em sequência, mas em ordem invertida.  As letras “a” e “s” são 
as 2 primeiras letras da palavra “asteroides”. Com isso, para a 
palavras “articular”, considerando as letras “i” e “u”, que estão 
na ordem invertida, e as 2 primeiras letras, obtém-se a palavra 
“luar”.

34. O nome da sequência é Sequência de Fibonacci. O número 
que vem é sempre a soma dos dois números imediatamente 
atrás dele. A sequência correta é: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233...
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35.

Dia Subida Descida

1º 2m 1m

2º 3m 2m

3º 4m 3m

4º 5m 4m

5º 6m 5m

6º 7m 6m

7º 8m 7m

8º 9m 8m

9º 10m ----

Portanto, depois de 9 dias ela chegará na saída do poço.

36. 09 – 19 – 29 – 39 – 49 – 59 – 69 – 79 – 89 – 90 – 91 – 92 
– 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99. Portanto, são necessários 20 
algarismos.

37.

 = 16  

 

= 09

= 04

=01

Portanto, há 16 + 9 + 4 + 1 = 30 quadrados.

38.

39. Os símbolos são como números em frente ao espelho. 
Assim, o próximo símbolo será 88.

40.

41.
12.345.679 × (2×9) = 222.222.222
12.345.679 × (3×9) = 333.333.333
... ...
12.345.679 × (4×9) = 666.666.666
Portanto, para obter 999.999.999 devemos multiplicar 

12.345.679 por (9x9) = 81

42.

43.

44. Sendo A = 1, J = 11, Q = 12 e K = 13, a soma de cada par 
de cartas é igual a 14 e o naipe de paus sempre forma par com 
o naipe de espadas. Portanto, a carta que está faltando é o 6 de 
espadas.

45.

46. Observe que:

3 6 18 72 360 2160 15120
    x2    x3     x4     x5       x6         x7

Portanto, a próxima pedra terá que ter o valor: 15.120 x 8 = 
120.960

47.

48. 

49.

50.
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 2. Proposições: conectivos. 
Conceito. Conceito de 

proposição. Valores lógicos das 
proposições. Conectivos. Tabela-

verdade.

Definições
- Proposições simples (ou atômicas): aquela que NÃO 

contém nenhuma outra proposição como parte integrante de 
si mesma. As proposições simples são designadas pelas letras 
latinas minúsculas p,q,r, s..., chamadas letras proposicionais.

Exemplos
r: Carlos é careca.
s: Pedro é estudante.
a: O céu é verde. 

- Proposições compostas (ou moleculares): aquela formada 
pela combinação de duas ou mais proposições simples. Elas 
também são chamadas de estruturas lógicas. As proposições 
compostas são designadas pelas letras latinas maiúsculas P,Q,R, 
R...,  também chamadas letras proposicionais.

Exemplos
P: Carlos é careca e Pedro é estudante.
Q: Carlos é careca ou Pedro é estudante.
R: Se Carlos é careca, então é triste.

Observamos que todas as proposições compostas são 
formadas por duas proposições simples.

No campo gramatical conseguimos identificar uma 
porposição simples ou composta pela quantidade de verbos 
existentes na frase. Então uma frase que contenha um verbo 
é uma proposição simples, que contenha mais de um verbo é 
uma proposição composta. Este conceito não foge ao aplicado 

aos do princípios lógicos.

Operadores Lógicos 
Temos dois tipos
- os modificadores: têm por finalidade modificar (alterar) o 

valor lógico de uma proposição, seja ela qual for.
Exemplo: 
Não vou trabalhar neste sábado. (o não modificou o valor 

lógico).
- os conectivos (concectores lógicos): palavras usadas para 

formar novas proposições a partir de outras, ou seja, unindo-se 
ou conectando-se duas ou mais proposições simples.

Exemplos:
1) O número 2 é par E o número 16 é um quadrado perfeito. 

(conectivo “e”)
2) OU Carlos viaja OU Pedro trabalha. (conectivo “ou”)
3) SE o Brasil jogar com seriedade, ENTÂO Portugual não 

será campeã.(concectivo “ se ... então”)
4) Luciana casa SE, E SOMENTE SE, Pedro arranjar um 

emprego (conectivo “se, e somente se..”)

Em Lógica são considerados operadores lógicos as seguintes 
palavras:

Também podemos representar a negação utilizando o 
símbolo “ ¬ ” (cantoneira).

Estudo dos Operadores e Operações Lógicas
Quando efetuamos certas operações sobre proposições 

chamadas operações lógicas, efetuamos cálculos proposicionais, 
semelhantes a aritmética sobre números, de forma a 
determinarmos os valores das proposições.

1) Negação ( ~ ): chamamos de negação de uma proposição 
representada por “não p” cujo valor lógico é verdade (V) quando 
p é falsa e falsidade (F) quando p é verdadeira. Assim “não p” 
tem valor lógico oposto daquele de p.

Pela tabela verdade temos:

Simbolicamente temos:
 ~V = F  ; ~F = V
V(~p) = ~V(p)

Exemplos
Proposição 
(afirmações): p

Negação: ~p

Carlos é médico Carlos NÂO é médico
Juliana é carioca Juliana NÂO é carioca
Nicolas está de férias Nicolas NÂO está de férias
Norberto foi trabalhar NÃO É VERDADE QUE Norberto foi 

trabalhar

A primeira parte da tabela todas as afirmações são 
verdadeiras, logo ao negarmos temos passam a ter como valor 
lógico a falsidade.

- Dupla negação (Teoria da Involução):  vamos considerar 
as seguintes proposições primitivas, p:” Netuno é o planeta mais 
distante do Sol”; sendo seu valor verdadeiro ao negarmos “p”, 
vamos obter a seguinte proposição ~p: “Netuno NÂO é o planeta 
mais distante do Sol” e negando novamente a proposição “~p” 
teremos ~(~p): “NÃO É VERDADE que Netuno NÃO é o planta 
mais distante do Sol”, sendo seu valor lógico verdadeiro (V). 
Logo a dupla negação equivale a termos de valores lógicos a sua 
proposição primitiva.

p ≡ ~(~p)

Observação: O termo “equivalente” está associado aos 
“valores lógicos” de duas fórmulas lógicas, sendo iguais pela 
natureza de seus valores lógicos.

Exemplo:
1. Saturno é um planeta do sistema solar.
2. Sete é um número real maior que cinco.

Sabendo-se da realidade dos valores lógicos das proposições 
“Saturno é um planeta do sistema solar” e “Sete é um número 
rela maior que cinco”, que são ambos verdadeiros (V), conclui-
se que essas proposições são equivalentes, em termos de 
valores lógicos, entre si.

2) Conjunção – produto lógico (^): chama-se de conjunção 
de duas proposições p e q a proposição representada por “p e 
q”, cujo valor lógico é verdade (V) quando as proposições, p e 
q, são ambas verdadeiras e falsidade (F) nos demais casos.

Simbolicamente temos: “p ^ q” (lê-se: “p E q”).
Pela tabela verdade temos:

Exemplos
(a)
p: A neve é branca. (V)
q: 3 < 5. (V)
V(p ^ q ) = V(p) ^ V(q) =  V ^ V = V

(b)
p: A neve é azul. (F)
q: 6 < 5. (F)
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V(p ^ q ) = V(p) ^ V(q) = F ^ F = F

(c)
p: Pelé é jogador de futebol. (V)
q: A seleção brasileira é octacampeã. (F)
V(p ^ q ) = V(p) ^ V(q) = V ^ F = F

(d)
p: A neve é azul. (F)
q: 7 é número impar. (V)
V(p ^ q ) = V(p) ^ V(q) = F ^ V = F

- O valor lógico de uma proposição simples “p” é indicado 
por V(p). Assim, exprime-se que “p” é verdadeira (V), 

escrevendo:

V(p) = V

- Analogamente, exprime-se que “p” é falsa (F), escrevendo:

V(p) = F

- As proposições compostas, representadas, por exemplo, 
pelas letras maiúsculas “P”, “Q”, “R”, “S” e “T”, terão seus 

respectivos valores lógicos representados por: 

V(P), V(Q), V(R), V(S) e V(T).

3) Disjunção inclusiva – soma lógica – disjunção simples 
(v): chama-se de disjunção inclusiva de duas proposições p 
e q a proposição representada por “p ou q”, cujo valor lógico é 
verdade (V) quando pelo menos umas proposições, p e q, é 
verdadeira e falsidade (F) quando ambas são falsas. 

Simbolicamente: “p v q” (lê-se: “p OU q”).
 Pela tabela verdade temos:

Exemplos
(a)
p: A neve é branca. (V)
q: 3 < 5. (V)
V(p v q) = V(p) v V(q) = V v V = V

(b)
p: A neve é azul. (F)
q: 6 < 5. (F)
V(p v q) = V(p) v V(q) = F v F = F

(c)
p: Pelé é jogador de futebol. (V)
q: A seleção brasileira é octacampeã. (F)
V(p v q) = V(p) v V(q) = V v F = V

(d)
p: A neve é azul. (F)
q: 7 é número impar. (V)
V(p v q) = V(p) v V(q) = F v V = V

4) Disjução exclusiva ( v ):  chama-se dijunção exclusica de 
duas proposições p e q, cujo valor lógico é verdade (V) somente 
quando p é verdadeira ou q é verdadeira, mas não quando p 
e q são ambas veradeiras e a falsidade (F) quando p e q  são 
ambas veradeiras ou ambas falsas.

Simbolicamente: “p v q” (lê-se; “OU p OU q”; “OU p OU q, MAS 
NÃO AMBOS”).

Pela tabela verdade temos:

Para entender melhor vamos analisar o exemplo.
p: Nathan é médico ou professor. (ambas podem ser 

verdeiras, ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma 
condição não exclui a outra – disjunção inclusiva).

Podemos escrever:
Nathan é médico ^ Nathan é professor

q: Mario é carioca ou paulista (aqui temos que se Mario é 
carioca implica que ele não pode ser  paulista, as duas coisas não 
podem acontecer ao mesmo tempo – disjunção exlcusiva).

Reescrevendo:
Mario é carioca v Mario é paulista.

Exemplos
a) Plínio pula ou Lucas corre, mas não ambos.
b) Ou Plínio pula ou Lucas corre.

5) Implicação lógica ou condicional (→): chama-se 
proposição condicional ou apenas condicional representada por 
“se p então q”, cujo valor lógico é falsidade (F) no caso em que p 
é verdade e q é falsa e a verdade (V) nos demais casos.

Simbolicamente: “p → q” (lê-se: p é condição suficiente para 
q; q é condição necessária para p).

p é o antecendente e q o consequente e “→” é chamado de 
símbolo de implicação.

Pela tabela verdade temos:

Exemplos
(a)
p: A neve é branca. (V)
q: 3 < 5. (V)
V(p → q) = V(p) → V(q) =  V → V = V

(b)
p: A neve é azul. (F)
q: 6 < 5. (F)
V(p → q) = V(p) → V(q) = F → F = V

(c)
p: Pelé é jogador de futebol. (V)
q: A seleção brasileira é octacampeã. (F)
V(p → q) = V(p) → V(q) = V → F = F

(d)
p: A neve é azul. (F)
q: 7 é número impar. (V)
V(p → q) = V(p) → V(q) = F → V = V

6) Dupla implicação ou bicondicional (↔):chama-se 
proposição bicondicional ou apenas bicondicional representada 
por “p se e soemnete se q”, cujo valor lógico é verdade (V) 
quando p e q são ambas verdadeiras ou falsas e a falsidade 
(F) nos demais casos.

Simbolicamente: “p ↔ q” (lê-se: p é condição necessária e 
suficiente para q; q é condição ncessária e suficiente para p).

Pela tabela verdade temos:
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Exemplos
(a)
p: A neve é branca. (V)
q: 3 < 5. (V)
V(p ↔ q) = V(p) ↔ V(q) = V ↔ V = V

(b)
p: A neve é azul. (F)
q: 6 < 5. (F)
V(p ↔ q) = V(p) ↔ V(q) = F ↔ F = V

(c)
p: Pelé é jogador de futebol. (V)
q: A seleção brasileira é octacampeã. (F)
V(p ↔ q) = V(p) ↔ V(q) = V ↔ F = F

(d)
p: A neve é azul. (F)
q: 7 é número impar. (V)
V(p ↔ q) = V(p) ↔ V(q) = F ↔ V = F

Transformação da linguaguem corrente para a simbólica
Este é um dos tópicos mais vistos em diversas provas e por 

isso vamos aqui detalhar de forma a sermos capazes de resolver 
questões deste tipo.

Sejam as seguintes proposições simples denotadas por “p”, 
“q” e “r” representadas por:

p: Luciana estuda.
q: João bebe.
r: Carlos dança.

Sejam, agora, as seguintes proposições compostas denotadas 
por: “P ”, “Q ”, “R ”, “S ”, “T ”, “U ”, “V ” e “X ” representadas por: 

P: Se Luciana estuda e João bebe, então Carlos não dança.
Q: É falso que João bebe ou Carlos dança, mas Luciana não 

estuda.
R: Ou Luciana estuda ou Carlos dança se, e somente se, João 

não bebe.

O primeiro passo é destacarmos os operadores lógicos 
(modificadores e conectivos) e as proposições. Depois 
reescrevermos de forma simbólica, vajamos:

Juntando as informações temos que, P: (p ^ q) → ~r

Continuando:

Q: É falso que João bebe ou Carlos dança, mas Luciana 
estuda.

Simbolicamente temos: Q:  ~ (q v r ^ ~p).

R: Ou Luciana estuda ou Carlos dança se, e somente se, João 
não bebe.

(p v r) ↔ ~q

Observação: os termos “É falso que”, “Não é verdade que”, “É 
mentira que” e “É uma falácia que”, quando iniciam as frases 
negam, por completo, as frases subsequentes.

- O uso de parêntesis
A necessidade de usar parêntesis na simbolização das 

proposições se deve a evitar qualquer tipo de ambiguidade, 
assim na proposição, por exemplo, p ^ q v r, nos dá a seguinte 
proposições:

(I) (p ^ q) v r Conectivo principal é da disjunção.
(II) p ^ (q v r) Conectivo principal é da conjunção.
 
As quais apresentam significados diferentes, pois os 

conectivos principais de cada proposição composta dá valores 
lógicos diferentes como conclusão.

Agora observe a expressão: p ^ q → r v s, dá lugar, colocando 
parêntesis as seguintes proposições:

a) ((p ^ q) → r) v s
b) p ^ ((q → r) v s)
c) (p ^ (q → r)) v s
d) p ^ (q → (r v s))
e) (p ^ q) → (r v s)
Aqui duas quaisquer delas não tem o mesmo significado. 

Porém existem muitos casos que os parêntesis são suprimidos, 
a fim de simplificar as proposições simbolizadas, desde que, 
naturalmente, ambiguidade alguma venha a aparecer. Para isso 
a supressão do uso de parêntesis se faz mediante a algumas 
convenções, das quais duas são particularmente importantes:

1ª) A “ordem de precedência” para os conectivos é:
(I) ~ (negação)
(II) ^, v (conjunção ou disjunção têm a mesma precedência, 

operando-se o que ocorrer primeiro, da esquerda para direita).
(III) → (condicional)
(IV) ↔ (bicondicional)
Portanto o mais “fraco” é “~” e o mais “forte” é “↔”. 
Exemplo
p → q ↔ s ^ r  , é uma bicondicional e nunca uma condicional 

ou uma conjunção. Para convertê-la numa condicional há que se 
usar parêntesis:

p →( q ↔ s ^ r  )
E para convertê-la em uma conjunção:
(p → q ↔ s) ^ r

2ª) Quando um mesmo conectivo aparece 
sucessivamente repetido, suprimem-se os parêntesis, 
fazendo-se a associação a partir da esquerda.

Segundo estas duas convenções, as duas seguintes 
proposições se escrevem:

Proposição Nova forma de escrever a 
proposição

((~(~(p ^ q))) v (~p)) ~~ (p ^ q) v ~p
((~p) → (q → (~(p v r)))) ~p→ (q → ~(p v r))

- Outros símbolos para os conectivos (operadores lógicos):

“¬” (cantoneira) para negação (~).
“•” e “&” para conjunção (^).
“⊃” (ferradura) para a condicional (→).

Em síntese temos a tabela verdade das proposições que 
facilitará na resolução de diversas questões

(Fonte: http://www laifi.com.)
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VALORES LÓGICOS DAS PROPOSIÇÕES

Uma proposição “p” pode admitir apenas um dos dois 
valores lógicos possíveis: V ou F.

E para indicar o valor lógico de uma proposição p, faremos:
V(p)=V ou V(p)=F
Ex:
P: A neve é branca.
V(p)=V
Mas, a nossa preocupação será quando juntarmos duas 

proposições simples, isto é, formaremos uma composta através 
de um conectivo.

E o que são conectivos?
Ligam as proposições simples entre si e assim, obtemos uma 

proposição composta que terá outro valor lógico, lembrando 
que só pode er dois valores lógicos ( verdadeiro ou falso)

Os conectivos serão representados nas proposições 
compostas das seguintes formas:

- Conjunções: a ∧ b (lê-se: a e b)
- Disjunções inclusivas: a ∨ b (lê-se: a ou b)
- Disjunções exclusivas: a V b (lê-se “ou a ou b”)
- Condicionais: a → b (lê-se: se a então b)
- Bicondicionais: a ↔ b (lê-se: a se somente se b)
- Negação: ~p

Tabela-verdade das proposições simples

A tabela-verdade combinamos todas as possibilidades 
das proposições simples para ver quais são os resultados das 
proposições compostas. 

Como saberemos quantas linhas temos que fazer da tabela 
verdade?Através de uma expressão:

Número de linhas = 2n

Onde:
n- número de proposições
Ex: duas proposições: 2n=2²=4

p q
V V
V F
F V
F F

Para ficar mais fácil de compor a tabela e não repetirmos a 
linha ou esquecer, vou dar algumas dicas:

Veja: 
Se tivermos 3 proposições, já sabemos que serão:2n = 23 = 8. 
Mas, como vamos ter certeza que não repetimos a linha?
Divida o total em 2(8:2=4)

Ou seja: 8 linhas na tabela-verdade. E como montá-la? 
Simples! Divida o total ao meio (8 dividido por 2 = 4), o resultado 
será o número de valor lógico repetido. (teremos então 4 V e 4 
F).

E esse resultado que deu, podemos dividir mais uma vez 
para a segunda propoisção(4:2=2). Portanto, sabemos que para 
a segunda teremos que repetir 2 vezes( V V F F V V F F)

E por fim, para a terceira proposição dividimos mais uma 
vez: (2:2=1). Assim, a nossa repetição é V F V F... e assim por 
diante.

p q r
V V V
V V F
V F V
V F F
F V V
F V F
F F V
F F F

Agora que já sabemos como montar a tabela verdade, vamos 
analisar a tabela verdade de cada conectivo

Tabela-verdade das proposições compostas

Conjunção (^)

p q p^q
V V V
V F F
F V F
F F F

Analisando a tabela-verdade da conjunção, podemos 
perceber que a proposição composta será falsa quando uma das 
simples for falsa.

Disjunção Inclusiva (v)
p q pVq
V V V
V F V
F V V
F F F

A disjunção só será falsa quando as duas proposições forem 
falsas.

Disjunção Exclusiva (V)

p q p V q
V V F
V F V
F V V
F F F

Aqui surge algo inusitado: quando as duas proposições 
tiverem o valor lógico verdadeiro, a disjunção exclusiva será 
falsa.

Vamos analisar?
Ou eu sou carioca ou sou paulista.
Tenho que ser uma das duas coisas, não tenho outra opção, 

por isso não tem como as duas serem verdadeiras e também se 
as duas tiverem o valor lógico falso, a disjunção é falsa.

Condicional (→)
p q p→q
V V V
V F F
F F V
F V V

Somente se a primeira for verdadeira, e a segunda falsa que 
teremos a proposição falsa.

Muito cuidado com esse conectivo, apesar de parecer que 
uma proposição é consequência da outra, isso está ERRADO.

Apenas, devemos analisar os valores lógicos, pois não 
necessariamente uma frase será consequência da outra.

Bicondicional (↔)

p q p↔q
V V V
V F F
F V F
F F V

Quando uma for falsa, a bicondicional é falsa, mas se as duas 
forem falsas, a bicondicional é verdadeira.

Uma boa análise para esse conectivo:

“Irei à praia se e somente se fizer sol”. Podem ocorrer as 
situações:

1. Fez sol e fui à praia. (Eu disse a verdade)
2. Fez sol e não fui à praia. (Eu menti)
3. Não fez sol e fui à praia. (Eu menti)
4. Não fez sol e não fui à praia. (Eu disse a verdade)

Agora, vamos analisar a negação de cada proposição 
composta
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Conjunção (^)

p q p^q ~( p^q)
V V V F
V F F V
F V F V
F F F V

 Para a tabela verdade fica fácil, mas o que realmente quer 
dizer a negação de uma conjunção?

Negamos as duas proposições e colocamos OU

p ~p q ~q ~pv~q
V F V F F
V F F V V
F V V F V
F V F V V

Disjunção Inclusiva (v)

Já que na conjunção a negação é com a disjunção, aqui 
usaremos a conjunção

p ~p q ~q ~p^~q
V F V F F
V F F V F
F V V F F
F V F V V

Condicional (→)
p q ~q P^~q
V V F F
V F V V
F F V F
F V F F

Bicondicional (↔)

p ~p q ~q p^~q Q^~p (p^~q)
v(q^~p)

V F V F F F F
V F F V V F V
F V V F F V V
F V F V F F F

Questões

01. (DOCAS – PB - Assistente Administrativo – IBFC/2015)
De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação 

da frase “O carro é novo e a moto é seminova”, é:
(A) O carro não é novo e a moto não é seminova.
(B) O carro não é novo e a moto é seminova.
(C) O carro não é novo ou a moto é seminova.
(D) O carro não é novo ou a moto não é seminova.

02. (EBSERH – Médico-Nutróloga – IBFC/2015)
P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional 

Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
(A) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
(B) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
(C) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é 

verdade.
(D) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser 

falso ou verdade.
(E) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

03. (SAEB;BA – Técnico de Comércio – IBFC/2015) Dentre 
as afirmações:

I. Se duas proposições são falsas, então a conjunção entre 
elas é verdadeira.

II. Se duas proposições são verdadeiras, então a disjunção 
entre elas é verdadeira.

III. Se duas proposições são falsas, então o bicondicional 
entre elas é verdadeiro.

IV. Se duas proposições são falsas, então o condicional entre 
elas é verdadeiro.

Pode-se afirmar que são corretas:
(A) Somente uma delas.
(B)Somente duas delas.
(C) Somente três delas.

(D) Todas.
(E) Nenhuma.

04. (SEDS-MG – Agente de Segurança Socioeducativo – 
IBFC/2014)

Considerando o valor lógico da proposição p : 3 + 2 = 7 e o 
valor lógico de q: 2/3 de 15 =10 é correto afirmar que:

(A) o valor lógico de p ou q é falso.
(B) o valor lógico de p e q é verdade.
(C) o valor lógico de p então q é falso.
(D) o valor lógico de p bicondicional q é falso.

05. (PC-SE – Escrivão Substituto – IBFC/2014) Se o valor 
lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma 
proposição q é falso, então:

(A) O valor lógico da disjunção entre p e q é falso.
(B) O valor lógico da conjunção entre p e q é verdade.
(C) O valor lógico do bicondicional entre p e q é falso
(D) O valor lógico do condicional entre p e q, nessa ordem, 

é verdade.

Respostas

01. Resposta: D.
Temos que negar as duas proposições e colocar OU

O carro não é novo ou a moto não é seminova

02. Resposta: E.

p q p→q
V V V
V F F
F F V
F V V

Para a condicional ser falsa, temos apenas a opção de p ser 
verdadeira e q ser falas.

03. Resposta: C.
I falsa - A conjunção é verdadeira quando as duas proposições 

também são.
II verdadeiro – A disjunção só será falsa se ambas as 

proposições forem falsas.
III – verdadeiro
IV – verdadeiro  

04. Resposta: D.
P:3+2=7 (F)
Q:2/3 de 15=10(V)

p q Pvq P^q p→q p↔q
F V V F V F

05. Resposta: C.
p q Pvq P^q p→q p↔q
V F V F F F

3. Operações lógicas sobre 
proposições: negação de uma 

proposição. Conjugação de 
duas proposições. Disjunção de 
duas proposições. Proposição 

condicional. Proposição 
bicondicional. 

Chama-se proposição a todo conjunto de palavras ou 
símbolos que expressam um pensamento ou uma ideia de 
sentido completo. 

Assim, as proposições transmitem pensamentos, isto é, 
afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito 
de determinados conceitos ou entes. Esses fatos ou juízos 
afirmados pela proposição em questão deverão sempre ter um 
valor verdadeiro (V) ou um valor falso (F), senão a frase em si 
não constituirá uma proposição lógica, e sim apenas uma frase. 
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Vejamos alguns exemplos de proposições:

A) Júpiter é o maior planeta do sistema Solar. 
B) Salvador é a capital do Brasil.
C) Todos os músicos são românticos.

Observe que a todas as frases podemos atribuir um valor 
lógico (V ou F).

A Lógica matemática adota como regra fundamental dois 
princípios (ou axiomas):

I – PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO: uma proposição 
não pode ser verdadeira E falsa ao mesmo tempo.

II – PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO: toda proposição 
OU é verdadeira OU é falsa, verificamos sempre um desses casos, 
NUNCA existindo um terceiro caso. 

Valores lógicos das proposições

Chamamos de valor lógico de uma proposição a verdade, se 
a proposição é verdadeira (V), e a falsidade, se a proposição é 
falsa (F). Designamos as letras V e F para abreviarmos os valores 
lógicos verdade e falsidade respectivamente.

Com base nas duas regras fundamentais que norteiam a 
Lógica Matemática (Princípios da não Contradição e do Terceiro 
Excluído), podemos afirmar que:

“Toda proposição tem um, e somente um, dos valores, 
que são: V ou F.”

Consideremos as seguintes proposições e os seus respectivos 
valores lógicos:

a) A velocidade de um corpo é inversamente proporcional 
ao seu tempo. (V)

b) A densidade da madeira é maior que a da água. (F)

A maioria das proposições são proposições contingenciais, 
ou seja, dependem do contexto para sua análise. Assim, por 
exemplo, se considerarmos a proposição simples: 

“Existe vida após a morte”, ela poderá ser verdadeira (do 
ponto de vista da religião espírita) ou falsa (do ponto de vista 
da religião católica); mesmo assim, em ambos os casos, seu valor 
lógico é único — ou verdadeiro ou falso

Classificação de uma proposição

Uma proposição pode ser classificada como:

1) Sentença aberta:  quando não se pode atribuir um valor 
lógico verdadeiro ou falso para ela (ou valorar a proposição!), 
portanto, não é considerada frase lógica. São consideradas 
sentenças abertas:

a) Frases interrogativas: Quando será prova?  - Estudou 
ontem? – Fez Sol ontem?

b) Frases exclamativas: Gol! – Que maravilhoso!
c) Frase imperativas: Estude e leia com atenção. – Desligue 

a televisão.
d) Frases sem sentido lógico (expressões vagas, paradoxais, 

ambíguas, ...): “esta frase é verdadeira” (expressão paradoxal) – 
O cavalo do meu vizinho morreu (expressão ambígua) – 2 + 3 + 7 

2) Sentença fechada: quando a proposição admitir um 
único valor lógico, seja ele verdadeiro ou falso, nesse caso, será 
considerada uma frase, proposição ou sentença lógica.

Uma forma de identificarmos se uma frase simples 
é ou não considerada frase lógica, ou sentença, ou 
ainda proposição, é pela presença de:

- sujeito simples:  “Carlos é médico”; 
- sujeito composto:  “Rui e Nathan são irmãos”; 
- sujeito inexiste: “Choveu” 
- verbo, que representa a ação praticada por esse 

sujeito, e estar sujeita à apreciação de julgamento de 
ser verdadeira (V) ou falsa (F), caso contrário, não 
será considerada proposição.

Atenção: orações sem sujeito NÃO são 
consideradas proposições lógicas.

Observe mais alguns exemplos:

Frase Sujeito Verbo
Maria é 
baiana

Maria 
(simples)

É (ser) É uma frase 
lógica

Lia e Maria 
têm dois 
irmãos

Lia e Maria Têm (ter) É uma frase 
lógica

Ventou hoje Inexistente Ventou 
(ventar)

É uma frase 
lógica

Um lindo 
livro de 
literatura

Um lindo 
livro

Frase sem 
verbo

NÂO é uma 
frase lógica

Manobrar 
esse carro

Frase sem 
sujeito

Manobrar NÂO é uma 
frase lógica

Existe vida 
em Marte

Vida Existir É uma frase 
lógica

Sentenças representadas por variáveis
a) x + 4 > 5;
b) Se x > 1, então x + 5 < 7;
c) x = 3 se, e somente se, x + y = 15.

Classificação das proposições

As proposições podem ser classificadas em quatro tipos 
diferentes:

1. Proposições simples (ou atômicas).
2. Proposições compostas (ou moleculares.
3. Proposições categóricas.
4. Proposições quantificadas (ou funcionais).

Observação: Os termos “atômicos” e “moleculares” referem-
se à quantidade de verbos presentes na frase. Consideremos 
uma frase com apenas um verbo, então ela será dita atômica, 
pois se refere a apenas um único átomo (1 verbo = 1 átomo); 
consideremos, agora, uma frase com mais de um verbo, então ela 
será dita molecular, pois se refere a mais de um átomo (mais de 
um átomo = uma molécula).

NEGAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

Quando se nega uma proposição composta primitiva, gera-
se outra proposição também composta e equivalente à negação 
de sua primitiva.

De modo geral temos que:

~ (p ♦ q) ⇔ (p ♪  q), onde “♦” e “ ♪ ” representam conectivos 
lógicos quaisquer.

Obs.: O símbolo “⇔” representa equivalência entre as 
proposições.

Tem-se que: “p ♪  q” é equivalente à negação de “p ♦ q” e 
ainda “p ♦ q” é uma proposição oposta à “p ♪  q”.
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Vejamos:

– Negação de uma disjunção exclusiva
Por definição, ao negar-se uma DISJUNÇÃO EXCLUSIVA, 

gera-se uma BICONDICIONAL.
~ (p v q) ⇔ (p ↔ q) ⇔ (p → q) ^ (q → p)

p q ~ (p v q) p ↔ q (p → q) ^ (q → p)

V V V V F V V V V V V V V V V V

V F F V V F V F F V F F F F V V

F V F F V V F F V F V V F V F F

F F V F F F F V F F V F V F V F

- Negação de uma condicional 
Ao negar-se uma condicional, conserva-se o valor lógico de 

sua 1ª parte, troca-se o conectivo CONDICIONAL pelo conectivo 
CONJUNÇÃO e nega-se sua 2ª parte.

~ (p → q) ⇔ (p ^ ~q) ⇔ ~~ p ^ ~q

p q ~ (p → q) p ^ ~q

V V F V V V V F F

V F V V F F V V V

F V F F V V F F F

F F F F V F F F V

- Negação de uma bicondicional
Ao negarmos uma bicondicional do tipo “p ↔ q” estaremos 

negando a sua formula equivalente dada por “(p → q) ∧ (q → 
p)”, assim, negaremos uma conjunção cujas partes são duas 
condicionais: “(p → q)” e “(q → p)”. Aplicando-se a negação de 
uma conjunção a essa bicondicional, teremos:

~ (p ↔ q) ⇔ ~ [(p → q) ∧ (q → p)] ⇔ [(p ∧ ~q) ∨ (q ∧ ~p)]

p q  ~ (p ↔ q)  ~ [(p → q) ^ (q → p)]  (p ^ ~q) v (q ^ ~p) 
V V  F V V V  F V V V V V V V  V F F F V F F 
V F  V V F F  V V F F F F V V  V V V V F F F 
F V  V F F V  V F V V F V F F  F F F V V V V 
F F  F F V F  F F V F V F V F  F F V F F F V 

 

DUPLA NEGAÇÃO (TEORIA DA INVOLUÇÃO)

– De uma proposição simples: p ⇔ ~ (~p)

p ~ (~ p)

V V F V

F F V F

- De uma condicional: p → q ⇔ ~p v q
A dupla negação de uma condicional dá-se por negar a 

1ª parte da condicional, troca-se o conectivo CONDICIONAL 
pela DISJUNÇÃO e mantém-se a 2ª parte. Ao negarmos uma 
proposição primitiva duas vezes consecutivas, a proposição 
resultante será equivalente à sua proposição primitiva.

NEGAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES MATEMÁTICAS

Considere os seguintes símbolos matemáticos: igual (“=”); 
diferente (“≠”); maior que (“>”); menor que (“<”); maior ou 
igual a (“≥”) e menor ou igual (“≤”). Estes símbolos, associados 
a números ou variáveis, formam as chamadas expressões 
aritméticas ou algébricas.

Exemplo:
a) 5 + 6 = 11
b) 5 – 3 ≠ 4
c) 5 > 1
d) 7< 10
e) 3 + 5 ≥ 8
f) y + 5 ≤ 7

Para negarmos uma sentença matemática basta negarmos os 
símbolos matemáticos, assim estaremos negando toda sentença, 
vejamos:

Sentença Matemática ou algébrica Negação

5 + 6 = 11 ~ (5 + 6 = 11) 5 + 6 ≠ 
11

5 – 3 ≠ 4 ~ (5 – 3 ≠ 4) 5 – 3 
= 4

5 > 1 ~ (5 > 1) 5 < 1

7< 10 ~ (7< 10) 7> 10

3 + 5 ≥ 8 ~ (3 + 5 ≥ 8) 3 + 5 
≤ 8

y + 5 ≤ 7 ~ (y + 5 ≤ 7) y + 5 
≥ 7

É comum a banca, através de uma assertiva, “induzir” os candidatos 
a cometerem um erro muito comum, que é a negação dessa assertiva 
pelo resultado, utilizando-se da operação matemática em questão 
para a obtenção desse resultado, e não, como deve ser, pela negação 
dos símbolos matemáticos.
Exemplo: 
Negar a expressão “4 + 7 = 16” não é dada pela expressão “4 + 7 = 
11”, e sim por “4 + 7 ≠ 16”

-Conjunção
Engana-se quem acha que a conjunção temos apenas o “e”.
Na forma extensa pode estar na frase como: “e”, “nem”, “mas 

também”, “como também”, “além de (disso, disto, daquilo)”, 
“quanto” (depois de tanto), “bem como”, “mas”, “porém”, 
“todavia”, “entretanto”, “no entanto”, “senão”, “não obstante”, 
“contudo” etc.

Símbolo: indicaremos por: “∧”
Exemplos
p: Fábio é pescador
q: Tadeu é policial
p∧q: Fábio é pescador e Tadeu é policial

- Disjunção
Extensa: ...ou...
Símbolo: ∨

p: Gabriel gosta de chocolate
q: Gabriel gosta de fruta

p∨q
Gabriel gosta de chocolate ou gosta de fruta.

- Disjunção Exclusiva
Extensa: Ou...ou...
Símbolo: ∨

p: Gabriel gosta de chocolate
q: Gabriel gosta de fruta

Ou Gabriel gosta de chocolate ou gosta de fruta.

-Condicional
Extenso: Se...,então...
Símbolo: →

Exemplos
p→q: Se chove, então faz frio.

-Bicondicional
Extenso: se, e somente se, ...
Símbolo:↔

p: Flávio vai à escola.
q: Betina vai à feira.
p↔q: Flávio vai à escola se, e somente se, Betina vai à feira.
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Questões

01. (DPU – Analista – CESPE/2016) Um estudante de direito, 
com o objetivo de sistematizar o seu estudo, criou sua própria 
legenda, na qual identificava, por letras, algumas afirmações 
relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por 
meio de sentenças (proposições). No seu vocabulário particular 
constava, por exemplo:

P: Cometeu o crime A.
Q: Cometeu o crime B.
R: Será punido, obrigatoriamente, com a pena de reclusão no 

regime fechado.
S: Poderá optar pelo pagamento de fiança.
         Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não 

recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o 

item que se segue.
A proposição “Caso tenha cometido os crimes A e B, não será 

necessariamente encarcerado nem poderá pagar fiança” pode 
ser corretamente simbolizada na forma (P∧Q)→((~R)∨(~S)).

(  )Certo         (  )Errado
02. (PREF. DE RIO DE JANEIRO/RJ – Administrador - 

PREF. DE RIO DE JANEIRO/2016) Considere-se a seguinte 
proposição: “Se chove, então Mariana não vai ao deserto”. Com 
base nela é logicamente correto afirmar que: 

(A) Chover é condição necessária e suficiente para Mariana 
ir ao deserto 

(B) Mariana não ir ao deserto é condição suficiente para 
chover

(C) Mariana ir ao deserto é condição suficiente para chover
(D) Não chover é condição necessária para Mariana ir ao 

deserto

03. (MEC – Engenheiro Mecânico – CESPE/2015) 
Considerando que as proposições lógicas sejam representadas 
por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, 
julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional.

A sentença “A vida é curta e a morte é certa” pode ser 
simbolicamente representada pela expressão lógica P ∧ Q, em 
que P e Q são proposições adequadamente escolhidas.

(  ) certo     (  )errado

04. (EBSERH – Cirurgião Dentista – INSTITUTO 
AOCP/2015) Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que 
corresponde à proposição (~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

05. (PREF. DE VILA VELHA/ES – Analista Público de 
Gestão – FUNCEFET/2014) Considere p, q e r proposições 
verdadeiras. p : Marcos é estudante; q : Marcia é trabalhadora; r 
: Ellen é atleta.

Analise os itens:
I - Marcos não é estudante;
II - Não é verdade que Marcia não é trabalhadora;
III - Não é verdade que Ellen é atleta e Marcia é trabalhadora;
IV - Não é verdade que, se Marcos é estudante, então Ellen 

não é atleta;
V - Marcos é estudante ou Marcia não é trabalhadora.
Marque a alternativa correspondente.
(A) I)p; II) ¬¬q; III) ¬(r ∧¬q); IV) ¬(¬p⇒¬r); V) p∨q.
(B) I)p; II) ¬¬q; III) ¬(r ∧¬q); IV) ¬(p⇒¬r); V) p∧¬q.
(C) I)¬p; II) ¬¬q; III) ¬(r ∧q); IV) ¬(p⇒¬r); V) p∨¬q.
(D) I)¬p; II) ¬¬q; III) ¬(r ∧q); IV) ¬(p⇒r); V) p∨¬q.
(E) I)¬p; II) ¬q; III) ¬r ∧q; IV) ¬(p⇒¬r); V) p∧¬q.

Respostas

01. Resposta: Errado.
“...encarcerado nem poderá pagar fiança”.
“Nem”, seria uma conjunção(∧) e não disjunção(∨).

02. Resposta: D.
Não pode chover para Mariana ir ao deserto.
03. Resposta: certo.
P:A vida é curta
Q: A morte é certa

Como estão unidas pelo conectivo “e” P∧Q.

04. Resposta: D.
~p: João não gosta de maçãs
~q: Não está chovendo aqui

~p∧~q
João não gosta de maçãs e não está chovendo aqui.
No caso, a banca esreveu João não gosta de maçãs e está não 

chovendo aqui.

05. Resposta: C.
Para ter êxito nesse exercício basta escrever em símbolos o 

que você vai lendo, portanto vá com calma, que tudo dará certo!
p : Marcos é estudante; q : Marcia é trabalhadora; r : Ellen é 

atleta.
I)Está negando p, portanto ¬p
II) está negando duas vezes ¬¬q
III) A frase começou com não é verdade, então temos a 

negação ( ¬)Ellen é atleta é exatamente a proposição r e Marcia 
é trabalhadora, é a proposição q¬(r∧q)

IV)não é verdade (¬), se Marcos é estudante então vamos ter 
uma condicional  ¬(p→¬r)

V)p∨¬q

Questões

01. (BRDE – Assistente A dministrativo – 
FUNDATEC/2015) Na lógica formal, temos os operadores 
lógicos do condicional (→),negação (~) e conjunção (∧ ), 
representados na fórmula proposicional

                                    (P ∧ Q→~R)
Supondo que:

P representa a sentença declarativa: Maria tem salário 
líquido maior que R$ 2.500,00.

Q representa a sentença declarativa: Maria desconta imposto 
de renda na fonte.

R representa a sentença declarativa: Maria recebe auxílio 
refeição.

A alternativa que representa, em linguagem natural, a 
fórmula acima para as respectivas sentenças declarativas é:

(A) Se Maria tem salário líquido maior que R$ 2.500,00 e 
desconta imposto de renda na fonte, então Maria recebe auxílio 
refeição.

(B) Maria tem salário líquido maior que R$ 2.500,00. E, se 
desconta imposto de renda na fonte, então Maria não recebe 
auxílio refeição.

(C) Maria tem salário líquido maior que R$ 2.500,00. E, se 
desconta imposto de renda na fonte, então Maria recebe auxílio 
refeição.

(D) Se Maria tem salário líquido maior que R$ 2.500,00 e 
não desconta imposto de renda na fonte, então Maria não recebe 
auxílio refeição.

(E) Se Maria tem salário líquido maior que R$ 2.500,00 e 
desconta imposto de renda na fonte, então Maria não recebe 
auxílio refeição.

02. (TRE/GO – Técnico Judiciário – CESPE/2015) A 
respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente.
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A proposição “No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito 

ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica” é 
uma proposição simples

(  )certo       (  )errado

03. (STJ – Técnico Judiciário – CESPE/2015) Mariana é 
uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar 
de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo 
suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de 
matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana 
está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática 
Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar 
e não será aprovada nessa disciplina.

A partir das informações apresentadas nessa situação 
hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Designando por p e q as proposições “Mariana tem tempo 
suficiente para estudar” e “Mariana será aprovada nessa 
disciplina”, respectivamente, então a proposição “Mariana não 
tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nesta 
disciplina” é equivalente a ¬p ∧ ¬q.

(  )certo       (  )errado

04. (TRE/GO – Técnico Judiciário – CESPE/2015) A 
respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. 

A proposição “Quando um indivíduo consome álcool ou 
tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de 
infarto do miocárdio aumenta em 40%” pode ser corretamente 
escrita na forma (P∨Q) →R, em que P, Q e R sejam proposições 
convenientemente escolhidas

(  )certo       (  )errado

05. (SAPeJUS – Agente de Segurança Prisional – 
FUNIVERSA/2015) Considerando que uma proposição 
corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser 
classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer 
outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença 
apresentada corresponde a uma proposição.

(A) Ele foi detido sem ter cometido crime algum?
(B) Aquela penitenciária não oferece segurança para o 

trabalho dos agentes prisionais.
(C) Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram 

muito bem treinados.
(D) Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio 

do presídio.
(E) Houve fuga de presidiários, que tragédia!

Respostas

01. Resposta: E.
Como temos uma condicional, nossa frase deve começar por 

Se...., então
Temos uma conjunção então o conectivo será “e”
Se Maria tem salário líquido maior que R$ 2.500,00 e 

desconta imposto de renda na fonte, então Maria NÃO recebe 
auxílio refeição.

02. Resposta: certo.
É uma proposição simples, pois a frase não pode ser dividida, 

ou seja, se for separada não faz sentido algum. Transmite apenas 
uma ideia.

03. Resposta: Certo.
Essa questão gera um pouco de dúvida, pelo termo 

“equivalente”, mas pede simplesmente a linguagem simbólica da 
frase.

p: Mariana tem tempo suficiente para estudar
q: Mariana será aprovada nessa disciplina 
¬p∧¬q: Mariana não tem tempo suficiente para estudar e 

não será aprovada nesta disciplina

04. Resposta: certo.
Quando um indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso 

ao longo da vida, sua probabilidade de infarto do miocárdio 

aumenta em 40%
p: Indivíduo consome álcool
q: Indivíduo consome tabaco em excesso ao longo da vida
r: a probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%.
A frase, deixa implícito se ele consumir álcool ou tabaco, 

então a probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%.
(p∨q)→r

05. Resposta: C.
As alternativas A e E estão descartadas só de olhar, pois são 

sentenças interrogativas e exclamativas.
(D) Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio 

do presídio.
Não conseguimos falar se o valor lógico é V ou F, portanto 

não é proposição.
(B) Aquela penitenciária não oferece segurança para o 

trabalho dos agentes prisionais.
Parece que podemos classificar, não é?
Mas, não sabemos qual penitenciária está falando.

4.Tautologias e Contradições.

Esse é um tópico que se refere a classificação mediante a 
solução obtidas das proposições compostas. 

Vejamos,

Tautologia: é uma proposição composta que tem valor 
lógico V (verdade) para quaisquer que sejam os valores lógicos 
das proposições componentes, ou seja, uma tautologia conterá 
apenas V (verdade) na última coluna (ou coluna solução) de 
sua tabela verdade. As tautologias também são chamadas de 
proposições tautológicas ou proposições logicamente 
verdadeiras.

É imediato que as proposições p → p e p ↔ p são tautológicas 
(Principio de Identidade para as proposições: toda a proposição 
é igual a si mesma, ou ainda, todo valor lógico de uma proposição 
é igual a ele mesmo). 

Exemplos 
1) A proposição “~ (p ^ ~p) é tautológica (Princípio da não 

contradição), conforme vemos na sua tabela verdade:

p ~p p ^ ~p ~(p ^ ~p)
V F F V
F V F V

Então podemos dizer que uma proposição não pode ser 
simultaneamente verdadeira e falsa.

2) A proposição “p v ~p” (Princípio do terceiro excluído) é 
tautológica, vejamos sua tabela verdade.

p ~p p v ~p
V F V
F V V

Com isso podemos dizer que uma proposição é verdadeira 
ou falsa, nunca as duas juntos.

3) A proposição “p v ~ (p ^ q)” é tautológica, conforme 
mostra sua tabela verdade.

p q p ^ q ~ (p ^ q) p v ~ (p ^ q)
V V V F V
V F F V V
F V F V V
F F F V V

4) A proposição “p ^ q → (p ↔ q)” é tautológica, conforme 
mostra sua tabela verdade.

p q p ^ q p → q p ^ q → (p ↔ q)
V V V V V
V F F F V
F V F F V
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F F F V V

5) A proposição “p v (q ^ ~q) ↔ p” é tautológica, conforme 
mostra sua tabela verdade.

p q ~q q ^ ~q p v (q ^ ~q) p v (q ^ ~q) ↔ p
V V F F V V
V F V F V V
F V F F F V
F F V F F V

As proposições que apresentam a tabela verdade somente 
com V são chamadas logicamente de verdadeiras ou de 
tautológicas. Exemplo: a proposição p ∨ (~p) é uma tautologia, 
pois o seu valor lógico é sempre V, conforme a tabela-verdade.

p ~p p ∨ q
V F V
F V V

 
Exemplo: A proposição (p Λ q) → (p → q) é uma tautologia, 

pois a última coluna da tabela-verdade só possui V.

p q q ∧ q p ↔ q (p ∧ q) → (p ↔ q)
V V V V V
V F F F V
F V F F V
F F F V V

Contradição: é uma proposição cujo valor lógico é sempre 
falso. Exemplo: A proposição (p Λ q) Λ (p Λ q) é uma contradição, 
pois o seu valor lógico é sempre F conforme a tabela-verdade. 
Que significa que uma proposição não pode ser falsa e verdadeira 
ao mesmo tempo, isto é, o princípio da não contradição. 

p ~p p ∧ q (~p)
V F F
F V F

Contingência: quando uma proposição não é tautológica 
nem contra válida, a chamamos de contingência ou proposição 
contingente ou proposição indeterminada.

Propriedades de Proposições

I – Comutativa: p ∧ q ⇔ q ∧ p
 p ∨ q ⇔ q ∨ p

II – Associativa: p ∧ (q ∧ r) ⇔ (p ∧ q) ∧ r
 p ∨ (q ∨ r) ⇔ (p ∨ q) ∨ r

III – Distributiva: p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)
 p ∨ (q ∧ r) ⇔ (p ∨ q) ∨ (p ∨ r)

IV – Morgan: ~(p ∧ q) ⇔ ~p ∨ ~q
 ~(p ∨ q) ⇔ ~p ∧ ~q

V – Dupla negação: ~(~p) ⇔ p

Teorema Contra Recíproco

Toda proposição composta pelo conectivo “Se... então” 
pode ser reescrita em seu sentido contrário, mas com o uso da 
negação nas duas proposições menores, que a compõem.

pq equivale a ~q→p

Exemplo: “Se um número inteiro é par, então seu quádruplo 
é par”, que equivale a: “Se o quádruplo de um número não é par, 
então o número inteiro não é par”.

Não podemos aplicar valores lógicos para sentenças abertas. 
Enquanto as sentenças se apresentam a tabela-verdade com 
todos os valores V são chamadas de tautologia, as contradições 
apresentam, em sua tabela verdade, todos os valores com 
resultados iguais a F.

- Princípio de Substituição para as tautologias

Seja P (p; q; r; ...) uma proposição composta tautológica e 

sejam P0 (p; q; r; ...), Q (p; q; r; ...), R (p; q; r; ...), ..., proposições, 
também compostas, e componentes de P (p; q; r; ...). Como o valor 
de P (p; q; r; ...) é sempre verdade (V), quaisquer que sejam os 
valores lógicos das proposições simples componentes “p”, “q”, “r”, 
..., é óbvio que, substituindo-se as proposições p por P0, q por Q0, 
r por R0, ...na tautologia P (p; q; r; ...), a nova proposição P (P0; 
Q0; R0; ...) que assim se obtém também será uma tautologia. É o 
que chamamos para as tautologias “Princípio de substituição”.

PRINCÍPIO DA SUBSTITUIÇÃO: Seja P (p, q, r, ...) é uma 
tautologia, 
então P (P0; Q0; R0; ...) também é uma tautologia, 
quaisquer que sejam as proposições P0, Q0, R0, ...

Exemplo

Se “p”, “q”, “r” e “s” são proposições simples, então a 
proposição expressa por: {[(p → q) ↔ (r ∧ s)] ∧ (r ∧ s)} → (p → 
q) é uma tautologia, então, veja:

p q r s p → 
q

r ^ 
s

: {[(p → q) ↔ (r ∧ s)] ∧ (r ∧ s)} 
→ (p → q)

Solução

V V V V V V [(V ↔ V) ∧ (V)] → V V
V V V F V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
V V F V V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
V V F F V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
V F V V F V [(F ↔ V) ∧ (V)] → F V
V F V F F F [(F ↔ F) ∧ (F)] → F V
V F F V F F [(F ↔ F) ∧ (F)] → F V
V F F F F F [(F ↔ F) ∧ (F)] → F V
F V V V V V [(V ↔ V) ∧ (V)] → V V
F V V F V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
F V F V V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
F V F F V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
F F V V V V [(V ↔ V) ∧ (V)] → V V
F F V F V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
F F F V V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V
F F F F V F [(V ↔ F) ∧ (F)] → V V

Substituindo as proposições compostas “p → q” e “r ∧ s” 
pelas proposições simples “a” e “b”, respectivamente, então 
obteremos a seguinte proposição composta: {[a ↔ b] ∧ b} → a. 
Pelo Princípio da Substituição, tem-se que a nova proposição 
composta também será tautológica, vejamos:

a b a ↔ b [a ↔ b ] ∧ b {[a ↔ b] ∧ b} → (a) Solução
V V V V ∧ V = V V → V V
V F F F ∧ F = F F → V V
F V F F ∧ V = F F → F V
F F V F ∧ F = F F → F V

Questões

01. Considere-se a conjunção “A vida tem sentido e a 
felicidade é real”.

(A) Admitindo que a vida não tenha sentido, a conjunção é 
verdadeira ou falsa? Por quê?

(B) Admitindo que a vida tenha sentido e que não sabemos 
se a felicidade é real, é possível saber se a conjunção é verdadeira 
ou falsa? Por quê?

(C) Admitindo que a vida tenha sentido, a conjunção “A vida 
não tem sentido e a felicidade é real” é verdadeira ou falsa? Por 
quê?

02. Por que razão a tabela verdade da negação tem apenas 
duas filas e não quatro?

03. Considere-se a condicional “Se Deus existe, a vida tem 
sentido”.

(A) Admitindo que Deus não exista, a condicional é 
verdadeira ou falsa? Por quê?

04. Recorrendo as tabelas verdade e a exemplos de 
proposições, explique por que razão a bicondicional é 
comutativa, mas a condicional não.

05. Considere-se a bicondicional “Deus existe se, e só se, a 
vida tem sentido”.

(A) Admitindo que Deus exista e que a vida não tem sentido, 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



21Raciocínio Lógico e Quantitativo

APOSTILAS OPÇÃO
a bicondicional é verdadeira ou falsa? Por quê?

(B) Admitindo que Deus não exista e que a vida não tem 
sentido, a bicondicional é verdadeira ou falsa? Por quê?

(C) Admitindo que a vida tenha sentido, mas que não 
sabemos se Deus existe, é possível saber se a bicondicional é 
verdadeira ou falsa? Por quê?

06. Determine a forma argumentativa do seguinte argumento 
e teste a sua validade recorrendo a inspetores de circunstâncias:

Ou o livre-arbítrio é possível ou a nossa vida é uma ilusão.
O livre-arbítrio é impossível.
Logo, a nossa vida é uma ilusão.

07. Formule proposições equivalentes às seguintes:
(A) Se a felicidade é possível, a vida tem sentido.
(B) Há felicidade e justiça.

08. Considere a tabela verdade abaixo, na qual as colunas 
representam os valores lógicos para as fórmulas A, B e A∨B. 
Sendo que o símbolo ∨ denota o conector ou, V denota verdadeira 
e F denota falsa.

A B A∨ B
V V
V F
F V
F F

 
Os valores lógicos que completam a última coluna da tabela, 

de cima para baixo, são:
(A) V – F – V – V 
(B) V – F – F – V 
(C) F – V – F – V 
(D) V – V – V – F 
(E) F – F – V – V 

09. Considere a seguinte tabela-verdade:

p q p ∧ q p ∨ q
V V V V
V F F V
F V F V
F F F F

 
Podemos escrever:
(A) p∨q é verdade  p∧q é verdade
(B) p∧q é verdade  p∨q é verdade
(C) p∨q é verdade  p∨q é verdade
(D) p∨q é falso ↔ p∧q é falso
(E) p∧q é falso ↔ p∨q é verdade

10. A negação da sentença “Ana não voltou e foi ao cinema” é:
(A) Ana voltou ou não foi ao cinema.
(B) Ana voltou e não foi ao cinema.
(C) Ana não voltou ou não foi ao cinema.
(D) Ana não voltou e não foi ao cinema.
(E) Ana não voltou e foi ao cinema.

Respostas
01. Resposta

(A) É falsa porque uma conjunção só pode ser verdadeira se 
as duas conjuntas que a formam forem verdadeiras. Admitindo 
que a vida não tenha sentido, “A vida tem sentido” é uma conjunta 
falsa, o que torna a conjunção falsa.

(B) Não é possível porque uma conjunção só é verdadeira 
quando as duas conjuntas que a formam são verdadeiras. Se 
admitirmos que a primeira conjunta seja verdadeira, mas não 
soubermos se a segunda é ou não verdadeira, não é possível 
saber se a conjunção formada pelas duas é verdadeira ou falsa.

(C) É falsa porque admitindo que a vida tenha sentido, “A 
vida não tem sentido” é uma proposição falsa e uma conjunção 
só pode ser verdadeira se as duas conjuntas que a formam forem 
verdadeiras.

02. Resposta 
Porque o operador de negação se aplica a uma só proposição 

e não as duas; deste modo, só há duas possibilidades a considerar 

no que respeita à proposição sem o operador.

03. Resposta
É verdadeira porque se a antecedente for falsa, como é o 

caso, independente de a consequente ser verdadeira ou falsa, 
pela lógica clássica, a condicional é verdadeira.

04. Resposta 
A condicional não é comutativa porque “Se o João está em 

Paris, está em França” não tem o mesmo valor de verdade em 
todas as circunstâncias que “Se o João está em França, está em 
Paris”:

P Q P→Q Q→P
V V V V
V F F V
F V V F
F F V V

Todavia, a bicondicional é comutativa, porque em todas as 
circunstâncias “Platão era grego se, e só se, nasceu na Grécia” 
tem o mesmo valor de verdade que “Platão nasceu na Grécia se, 
e só se, era grego”:

P Q P↔Q Q↔P
V V V V
V F F F
F V F F
F F V V

Contudo, dado que uma bicondicional é apenas a conjunção de 
duas condicionais, poderá parecer estranho que a bicondicional 
seja comutativa, quando a condicional não o é. Mas isso explica-
se analisando cuidadosamente a seguinte tabela de verdade:

P Q (P→Q) ∧ (Q→P)
V V V      V      V
V F F      F      V
F V V      F      F
F F V      V     V

Como se vê, a conjunção das duas condicionais é comutativa 
apesar da não comutatividade das condicionais componentes, 
porque é irrelevante qual das variáveis, P ou Q, é falsa: desde 
que uma delas o seja, a conjunção é falsa.

05. Resposta

(A) É falsa porque a bicondicional só é verdadeira quando as 
duas proposições que a formam têm o mesmo valor de verdade. 
Neste caso, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

(B) É verdadeira porque neste caso as duas proposições que 
formam a bicondicional têm o mesmo valor de verdade.

(C) Não é possível porque só temos conhecimento do 
valor de verdade de uma das proposições e numa condicional 
precisamos saber o valor de verdade das duas proposições que a 
formam para poder afirmar se ela é verdadeira ou falsa.

06. Resposta 
Interpretação: P: O livre arbítrio é possível.
Q: A nossa vida é uma ilusão.
Formalização: P v Q, ¬P  Q

07. Resposta 

(A) Condicional: P→Q
Proposição equivalente: ¬P Λ Q: A felicidade não é possível 

ou a vida tem sentido.
(B) Conjunção: PΛQ.
Proposição equivalente: ¬ (¬P v ¬Q): Não é verdade que não 

há felicidade ou não há justiça.

08. Resposta 
Conceitua-se disjunção inclusiva de duas proposições A e 

B a proposição representada por (A ∨ B) que só será falsa (F), 
quando as duas componentes, ou seja, A e B forem falsas (F).

09. Resposta 
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Lembrando: Os conectivos mais usados são: “e”(∧), “ou”(∨), 

“se... então”(→) e “se e somente se”(↔). Agora é só interpretar: 
Alternativa “D” – p ou q serão falsos somente quando p∧q for 
falso, pois quando p∧q for verdadeiro, p e q também serão.

10. Resposta “A”.
Em linguagem simbólica, a frase dada fica:
p: Ana voltou;
q: Ana foi ao cinema.
Temos, portanto: ~p ∧ q .
A negação é: ~(~p∧ q). Aplicando-se De Morgan, vem: p ∨ 

~q, que, em linguagem corrente fica: “Ana voltou ou não foi ao 
cinema”.

5. Equivalência Lógica e 
Implicação Lógica. Conceito 
e propriedades da relação de 

equivalência lógica. Recíproca, 
contrária e contrapositiva de 
uma proposição condicional. 

Implicação Lógica. Princípio de 
substituição. Propriedade da 

implicação lógica

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

Diz-se que duas ou mais proposições compostas são 
equivalentes, quando mesmo possuindo estruturas lógicas 
diferentes, apresentam a mesma solução em suas respectivas 
tabelas verdade.

Se as proposições P(p,q,r,...) e Q(p,q,r,...) são ambas 
TAUTOLOGIAS, ou então, são CONTRADIÇÕES, então são 
EQUIVALENTES.

Exemplo:
Dada as proposições “~p → q” e “p v q” verificar se elas são 

equivalentes.
Vamos montar a tabela verdade para sabermos se elas são 

equivalentes.
p q ~p → q p v q
V V F V V V V V
V F F V F V V F
F V V V V F V V
F F V F F F F F

Observamos que as proposições compostas “~p → q” e “p ∨ 
q” são equivalentes.

~p → q ≡ p ∨ q ou ~p → q ⇔ p ∨ q, onde “≡” e “⇔” são os 
símbolos que representam a equivalência entre proposições.

Equivalência fundamentais (Propriedades 
Fundamentais): a equivalência lógica entre as proposições 
goza das propriedades simétrica, reflexiva e transitiva.

1 – Simetria (equivalência por simetria)
a) p ^ q ⇔ q ^ p

p q p ^ q q ^ p
V V V V V V V V
V F V F F F F V
F V F F V V F F
F F F F F F F F

b) p v q ⇔ q v p
p q p v q q v p
V V V V V V V V
V F V V F F V V
F V F V V V V F
F F F F F F F F

c) p ∨ q ⇔ q ∨ p
p q p v q q v p
V V V F V V F V
V F V V F F V V
F V F V V V V F
F F F F F F F F

d) p ↔ q ⇔ q ↔ p
p q p ↔ q q ↔ p
V V V V V V V V
V F V F F F F V
F V F F V V F F
F F F V F F V F

2 - Reflexiva (equivalência por reflexão)
p → p ⇔ p → p

p p p → p p → p
V V V V V V V V
F F F V F F V F

3 – Transitiva
Se P(p,q,r,...) ⇔ Q(p,q,r,...) E
Q(p,q,r,...) ⇔ R(p,q,r,...) ENTÃO
P(p,q,r,...) ⇔ R(p,q,r,...) .

Equivalências notáveis:
1 - Distribuição (equivalência pela distributiva)
a) p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)

p q r p ^ (q v r)
V V V V V V V V
V V F V V V V F
V F V V V F V V
V F F V F F F F
F V V F F V V V
F V F F F V V F
F F V F F F V V
F F F F F F F F

(p ^ q) v (p ^ r)
V V V V V V V
V V V V V F F
V F F V V V V
V F F F V F F
F F V F F F V
F F V F F F F
F F F F F F V
F F F F F F F

b) p ∨ (q ∧ r) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r)
p q r p v (q ^ r)
V V V V V V V V
V V F V V V F F
V F V V V F F V
V F F V V F F F
F V V F V V V V
F V F F F V F F
F F V F F F F V
F F F F F F F F

(p v q) ^ (p v r)
V V V V V V V
V V V V V V F
V V F V V V V
V V F V V V F
F V V V F V V
F V V F F F F
F F F F F V V
F F F F F F F

2 - Associação (equivalência pela associativa)

a) p ∧ (q ∧ r) ⇔ (p ∧ q) ∧ (p ∧ r)

p q r p ^ (q ^ r)
V V V V V V V V
V V F V F V F F
V F V V F F F V
V F F V F F F F
F V V F F V V V
F V F F F V F F
F F V F F F F V
F F F F F F F F

(p ^ q) ^ (p ^ r)
V V V V V V V
V V V F V F F
V F F F V V V
V F F F V F F
F F V F F F V
F F V F F F F
F F F F F F V
F F F F F F F

b) p ∨ (q ∨ r) ⇔ (p ∨ q) ∨ (p ∨ r)
p q r p v (q v r)
V V V V V V V V
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V V F V V V V F
V F V V V F V V
V F F V V F F F
F V V F V V V V
F V F F V V V F
F F V F V F V V
F F F F F F F F

(p v q) v (p v r)
V V V V V V V
V V V V V V F
V V F V V V V
V V F V V V F
F V V V F V V
F V V V F F F
F F F V F V V
F F F F F F F

3 – Idempotência
a) p ⇔ (p ∧ p)

p p p ^ p
V V V V V
F F F F F

b) p ⇔ (p ∨ p)
p p p v p
V V V V V
F F F F F

4 - Pela contraposição: de uma condicional gera-se outra 
condicional equivalente à primeira, apenas invertendo-se e 
negando-se as proposições simples que as compõem.

1º caso – (p → q) ⇔ (~q → ~p) 
p q p → q ~q → ~p
V V V V V F V F
V F V F F V F F
F V F V V F F V
F F F V F V F V

Exemplo:
p → q: Se André é professor, então é pobre.
~q → ~p: Se André não é pobre, então não é professor.

2º caso: (~p → q) ⇔ (~q → p)
p q ~p → q ~q → p
V V F V V F V V
V F F V F V V V
F V V V V F V F
F F V F F V F F

Exemplo:
~p → q: Se André não é professor, então é pobre.
~q → p: Se André não é pobre, então é professor.

3º caso: (p → ~q) ⇔ (q → ~p)
p q p → ~q q → ~p
V V V F F V F F
V F V V V F V F
F V F V F V V V
F F F V V F V V

Exemplo:
p → ~q: Se André é professor, então não é pobre.
q → ~p: Se André é pobre, então não é professor.

4 º Caso: (p → q) ⇔ ~p v q
p q p → q ~p → q
V V V V V F V V
V F V F F F V F
F V F V V V V V
F F F V F V F F

Exemplo:
p → q: Se estudo então passo no concurso.
~p v q: Não estudo ou passo no concurso.

5 - Pela bicondicional
a) (p ↔ q) ⇔ (p → q) ∧ (q → p), por definição

p q p ↔ q (p → q) ^ (q → p)
V V V V V V V V V V V V
V F V F F V F F F F V V
F V F F V F V V F V F F
F F F V F F V F V F V F

b) (p ↔ q) ⇔ (~q → ~p) ∧ (~p → ~q), aplicando-se a 
contrapositiva às partes

p q p ↔ q (~q → ~p) ^ (~p → ~q)
V V V V V F V F V F V F
V F V F F V F F F F V V
F V F F V F V V F V F F
F F F V F V V V V V V V

c) (p ↔ q) ⇔ (p ∧ q) ∨ (~p ∧ ~q)
p q p ↔ q (p ^ q) v (~p ^ ~q)
V V V V V V V V V F F F
V F V F F V F F F F F V
F V F F V F F V F V F F
F F F V F F F F V V V V

6 - Pela exportação-importação
[(p ∧ q) → r] ⇔ [p → (q → r)]

p q r [(p ^ q) → r]
V V V V V V V V
V V F V V V F F
V F V V F F V V
V F F V F F V F
F V V F F V V V
F V F F F V V F
F F V F F F V V
F F F F F F V F

[p → (q → r)]
V V V V V
V F V F F
V V F V V
V V F V F
F V V V V
F V V F F
F V F V V
F V F V F

Proposições Associadas a uma Condicional (se, então)
Chama-se proposições associadas a p → q as três proposições 

condicionadas que contêm p e q:
– Proposições recíprocas: p → q: q → p
– Proposição contrária: p → q: ~p → ~q
– Proposição contrapositiva: p → q: ~q → ~p

Observe a tabela verdade dessas quatro proposições:

Note que:

     

Observamos ainda que a condicional p → q e a sua recíproca 
q → p ou a sua contrária ~p → ~q NÃO SÃO EQUIVALENTES.

Exemplos:
p → q: Se T é equilátero, então T é isósceles. (V)
q → p: Se T é isósceles, então T é equilátero. (F)
Exemplo:
Vamos determinar:
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a) A contrapositiva de p → q
b) A contrapositiva da recíproca de p → q
c) A contrapositiva da contrária de p → q

Resolução:
a) A contrapositiva de p → q é ~q → ~p 
A contrapositiva de ~q → ~p é ~~p → ~~q ⇔ p → q

b) A recíproca de p → q é q → p
A contrapositiva q → q é ~p → ~q

c) A contrária de p → q é ~p → ~q
A contrapositiva de ~p → ~q é q → p

Equivalência “NENHUM” e “TODO”
 1 – NENHUM A é B ⇔ TODO A é não B.
Exemplo:
Nenhum médico é tenista ⇔ Todo médico é não tenista (= 

Todo médico não é tenista)

2 – TODO A é B ⇔ NENHUM A é não B.
Exemplo:
Toda música é bela ⇔ Nenhuma música é não bela (= 

Nenhuma música é bela)

Questões

01. (MRE – Oficial de Chancelaria – FGV/2016) Considere 
a sentença: 

“Corro e não fico cansado”. 
Uma sentença logicamente equivalente à negação da 

sentença dada é:
(A) Se corro então fico cansado.
(B) Se não corro então não fico cansado.
(C) Não corro e fico cansado.
(D) Corro e fico cansado.
(E) Não corro ou não fico cansado.

02. (TCE/RN – Conhecimentos Gerais para o cargo 4 – 
CESPE/2015) Em campanha de incentivo à regularização da 
documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz 
com os seguintes dizeres: “O comprador que não escritura e não 
registra o imóvel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a 
proposição P: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele 
não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

A proposição P é logicamente equivalente à proposição “O 
comprador escritura o imóvel, ou não o registra”.

(    ) Certo       (     ) Errado

Respostas

01. Resposta: A.
A negação de P→Q é P ^ ~ Q
A equivalência de P-->Q é ~P v Q ou pode ser: ~Q-->~P

02. Resposta: Certo.
Relembrando temos que: Se p então q = Não p ou q. (p → q 

= ~p v q)
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IMPLICAÇÃO LÓGICA 

Uma proposição P(p,q,r,...) implica logicamente ou apenas 
implica uma proposição Q(p,q,r,...) se Q(p,q,r,...) é verdadeira 
(V) todas as vezes que P(p,q,r,...) é verdadeira (V), ou seja, a 
proposição P implica a proposição Q, quando a condicional P → 
Q for uma tautologia.

Representamos a implicação com o símbolo “⇒”, 

simbolicamente temos:
P(p,q,r,...) ⇒ Q(p,q,r,...).

A não ocorrência de VF na tabela verdade de P → Q, ou ainda 
que o valor lógico da condicional P → Q será sempre V, ou então 
que P → Q é uma tautologia. 

Observação: Os símbolos “→” e “⇒” são completamente 
distintos. O primeiro (“→”) representa a condicional, que é um 
conectivo. O segundo (“⇒”) representa a relação de implicação 
lógica que pode ou não existir entre duas proposições.

Exemplo:
A tabela verdade da condicional (p ^ q) → (p ↔ q) será:

p q p ^ q p ↔ q (p ^ q) → (p ↔ q)
V V V V V
V F F F V
F V F F V
F F F V V

Portanto, (p ^ q) → (p ↔ q) é uma tautologia, por isso (p ^ 
q) ⇒ (p ↔q).

Em particular:
- Toda proposição implica uma Tautologia: p ⇒ p v ~p

p p v ~p
V V
F V

- Somente uma contradição implica uma contradição: p ^ ~p 
⇒ p v ~p → p ^ ~p

p ~p p ^ ~p p v ~p → p ^ ~p
V F F F
F V F F

Propriedades da Implicação Lógica
A implicação lógica goza das propriedades reflexiva e 

transitiva:

Reflexiva: P(p,q,r,...) ⇒ P(p,q,r,...)
Uma proposição complexa implica ela mesma
Transitiva: Se P(p,q,r,...) ⇒ Q(p,q,r,...) e 
                    Q(p,q,r,...) ⇒ R(p,q,r,...), então
                     P(p,q,r,...) ⇒ R(p,q,r,...)

Se P ⇒ Q e Q ⇒ R, então P ⇒ R

Exemplificação e Regras de Inferência
Inferência é o ato de derivar conclusões lógicas de 

proposições conhecidas ou decididamente verdadeiras. Em 
outras palavras: é a obtenção de novas proposições a partir 
de proposições verdadeiras já existentes. Vejamos as regras de 
inferência obtidas da implicação lógica:

1 – A tabela verdade das proposições p ^ q, p v q , p ↔ q é:

A proposição “p ^ q” é verdadeira (V) somente na 1ª linha, 
e também nesta linha as proposições “p v q” e “p → q” também 
são. Logo a primeira proposição IMPLICA cada uma das outras 
duas proposições.

Então:
p ^ q ⇒ p v q
p ^ q ⇒ p → q

A tabela acima também demonstram as importantes Regras 
de Inferência:

Adição – p ⇒ p v q e     q ⇒ p v q

Simplificação – p ^ q ⇒ p e     p ^ q ⇒ q

2 – A tabela verdade das proposições p ↔ q, p → q e q → 
p, é:
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L p q p ↔ q p → q q → p

1ª V V V V V
2ª V F F F V
3ª F V F V F
4ª F F V V V

A proposição “p ↔ q” é verdadeira (V) na 1ª e 4ª linha e as 
proposições “p → q” e “q → p” também são verdadeiras. Logo 
a primeira proposição IMPLICA cada uma das outras duas 
proposições. Então:

p ↔ q ⇒ p → q      e     p ↔ q ⇒ q → p

3 -  Dada a proposição: (p v q) ^ ~p sua tabela verdade é:

Esta proposição é verdadeira somente na 3ª linha e nesta 
linha a proposição “q” também verdadeira, logo subsiste 
a IMPLICAÇÃO LÓGICA, denominada Regra do Silogismo 
disjuntivo.

(p v q) ^ ~p ⇒ q 

É válido também: (p v q) ^ ~q ⇒ p

4 – A tabela verdade da proposição (p → q) ^ p é:

A proposição é verdadeira somente na 1ª linha, e nesta 
linha a proposição “q” também é verdadeira, logo subsiste a 
IMPLICAÇÃO LÓGICA, também denominada Regra de Modus 
ponens.

(p → q) ^ p ⇒ q 

5 – A tabela verdade das proposições (p → q) ^ ~q e ~p é:

A proposição (p → q) ^ ~q é verdadeira somente na 4º linha 
e nesta a proposição “~p” também é verdadeira, logo subsiste a 
IMPLICAÇÃO LÓGICA, denominada de Regra Modus tollens.

(p → q) ^ ~q ⇒ ~p

Observe que “~p” implica “p → q”, isto é: ~p ⇒ p → q
Recapitulando as Regras de Inferência aplicadas a Implicação 

Lógica:
Adição p ⇒ p v q

q ⇒ p v q
Simplificação  p ^ q ⇒ p

p ^ q ⇒ q
Silogismo disjuntivo (p v q) ^ ~p ⇒ q 

(p v q) ^ ~q ⇒ p
Modus ponens (p → q) ^ p ⇒ q 
Modus tollens (p → q) ^ ~q ⇒ ~p

Referência
ALENCAR FILHO, Edgar de – Iniciação a lógica matemática – 

São Paulo: Nobel – 2002.

6. Argumentos: conceito de 
argumento. Validade de um 

argumento. Critério de validade 
de um argumentosubstituição. 

Propriedade da implicação 
lógica

A argumentação é a forma como utilizamos o raciocínio 
para convencer alguém de alguma coisa. A argumentação faz 
uso de vários tipos de raciocínio que são baseados em normas 
sólidas e argumentos aceitáveis.

A lógica de argumentação é também conhecida como 
dedução formal e é a principal ferramenta para o raciocínio 
válido de um argumento. Ela avalia conclusões que a 
argumentação pode tomar e avalia quais dessas conclusões são 
válidas e quais são inválidas (falaciosas). O estudo das formas 
válidas de inferências de uma linguagem proposicional também 
faz parte da Teoria da argumentação.

Conceitos
Premissas (proposições): são afirmações que podem ser 

verdadeiras ou falsas. Com base nelas que os argumentos são 
compostos, ou melhor, elas possibilitam que o argumento seja 
aceito.

Inferência: é o processo a partir de uma ou mais premissas 
se chegar a novas proposições. Quando a inferência é dada como 
válida, significa que a nova proposição foi aceita, podendo ela 
ser utilizada em outras inferências. 

Conclusão: é a proposição que contém o resultado final da 
inferência e que esta alicerçada nas premissas. Para separa as 
premissas das conclusões utilizam-se expressões como “logo, ...”, 
“portanto, ...”, “por isso, ...”, entre outras.

Sofisma: é um raciocínio falso com aspecto de verdadeiro.
Falácia: é um argumento válido, sem fundamento ou 

tecnicamente falho na capacidade de provar aquilo que enuncia.
Silogismo: é um raciocínio composto de três proposições, 

dispostas de tal maneira que a conclusão é verdadeira e deriva 
logicamente das duas primeiras premissas, ou seja, a conclusão 
é a terceira premissa.

Argumento: é um conjunto finito de premissas – 
proposições –, sendo uma delas a consequência das demais. 
O argumento pode ser dedutivo (aquele que confere validade 
lógica à conclusão com base nas premissas que o antecedem) 
ou indutivo (aquele quando as premissas de um argumento se 
baseiam na conclusão, mas não implicam nela)

O argumento é uma fórmula constituída de premissas e 
conclusões (dois elementos fundamentais da argumentação).

Alguns exemplos de argumentos:

1)
Todo homem é mortal

Premissas
João é homem
Logo, João é mortal Conclusão

2)
Todo brasileiro é mortal

Premissas
Todo paulista é brasileiro
Logo, todo paulista é mortal Conclusão

3)
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Se eu passar no concurso, então irei viajar
Premissas

Passei no concurso
Logo, irei viajar Conclusão

Todas as PREMISSAS tem uma CONCLUSÃO. Os exemplos 
acima são considerados silogismos.

Um argumento de premissas P1, P2, ..., Pn e de conclusão 
Q, indica-se por:

P1, P2, ..., Pn |----- Q

Argumentos Válidos 
Um argumento é VÁLIDO (ou bem construído ou legítimo) 

quando a conclusão é VERDADEIRA (V), sempre que as 
premissas forem todas verdadeiras (V). Dizemos, também, que 
um argumento é válido quando a conclusão é uma consequência 
obrigatória das verdades de suas premissas.Ou seja:

A verdade das premissas é incompatível com a falsidade 
da conclusão.

Um argumento válido é denominado tautologia quando 
assumir, somente, valorações verdadeiras, independentemente 
de valorações assumidas por suas estruturas lógicas.

Argumentos Inválidos
Um argumento é dito INVÁLIDO (ou falácia, ou ilegítimo 

ou mal construído), quando as verdades das premissas são 
insuficientes para sustentar a verdade da conclusão.

Caso a conclusão seja falsa, decorrente das insuficiências 
geradas pelas verdades de suas premissas, tem-se como 
conclusão uma contradição (F). 

Um argurmento não válido diz-se um SOFISMA.

- A verdade e a falsidade são propriedades das 
proposições.

- Já a validade e a invalidade são propriedades inerentes 
aos argumentos.

- Uma proposição pode ser considerada verdadeira ou 
falsa, mas nunca válida e inválida.

- Não é possível ter uma conclusão falsa se as 
premissas são verdadeiras.

- A validade de um argumento depende exclusivamente 
da relação existente entre as premissas e conclusões.

Critérios de Validade de um argumento
Pelo teorema temos:

Um argumento P1, P2, ..., Pn |---- Q é VÁLIDO se e somente 
se a condicional:

(P1 ^ P2 ^ ...^ Pn) → Q é tautológica.

Métodos para testar a validade dos argumentos
Estes métodos nos permitem, por dedução (ou inferência), 

atribuirmos valores lógicos as premissas de um argumento para 
determinarmos uma conclusão verdadeira.

Também podemos utilizar diagramas lógicos caso sejam 
estruturas categóricas (frases formadas pelas palavras ou 
quantificadores: todo, algum e nenhum).

Os métodos constistem em:
1) Atribuição de valores lógicos: o método consiste na 

dedução dos valores lógicos das premissas de um argumento, 
a partir de um “ponto de referência inicial” que, geralmente, 
será representado pelo valor lógico de uma premissa formada 
por uma proposição simples. Lembramos que, para que um 
argumento seja válido, partiremos do pressuposto que todas 
as premissas que compõem esse argumento são, na totalidade, 
verdadeiras.

Para dedução dos valores lógicos, utilizaremos como auxílio 
a tabela-verdade dos conectivos.

Exemplo
Sejam as seguintes premissas:
P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 

cavalo.
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.
P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 

espada.
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.

Se todos os argumentos (P1,P2,P3 e P4) forem válidos, então 
todas premissas que compõem o argumento são necessariamente 
verdadeiras (V). E portanto pela premissa simples P4: “a 
rainha fica na masmorra”; por ser uma proposição simples e 
verdadeira, servirá de “referencial inicial” para a dedução dos 
valores lógicos das demais proposições que, também, compõem 
esse argumento. Teremos com isso então:

P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 
cavalo.
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.
P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 
espada.
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.
                              (1º) V

Já sabemos que a premissa simples “a rainha fica na 
masmorra” é verdadeira, portanto, tal valor lógico confirmará 
como verdade a 1a parte da condicional da premissa P3 (1º 
passo).

P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 
cavalo.
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.
P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 
espada.
                          (2º) V
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.
                              (1º) V

Lembramos que, se a 1ª parte de uma condicional for 
verdadeira, implicará que a 2ª parte também deverá ser 
verdadeira (2º passo), já que a verdade implica outra verdade 
(vide a tabela-verdade da condicional). Assim teremos como 
valor lógico da premissa uma verdade (V).

P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 
cavalo.
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.
P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 
espada.
                          (2º) V                                          (3º) V
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.
                              (1º) V

Confirmando-se a proposição simples “o bárbaro usa 
a espada” como verdadeira (3º passo), logo, a 1ª parte da 
disjunção simples da premissa P1, “o bárbaro não usa a espada”, 
será falsa (4º passo).

P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 
cavalo.
                       (4º) F
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



27Raciocínio Lógico e Quantitativo

APOSTILAS OPÇÃO

P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 
espada.
                          (2º) V                                          (3º) V
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.
                              (1º) V

Como a  premissa P1 é formada por uma disjunção simples, 
lembramos que ela será verdadeira, se pelo menos uma de suas 
partes for verdadeira. Sabendo-se que sua 1ª parte é falsa, logo, 
a 2ª parte deverá ser, necessariamente, verdadeira (5º passo).

P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 
cavalo.
                       (4º) F                                          (5º) V
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.
P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 
espada.
                          (2º) V                                          (3º) V
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.
                              (1º) V

Ao confirmarmos como verdadeira a proposição simples “o 
príncipe não foge a cavalo”, então, devemos confirmar como falsa 
a 2a parte da condicional “o príncipe foge a cavalo” da premissa 
P2 (6o passo).

P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 
cavalo.
                       (4º) F                                          (5º) V
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.
                                                                     (6º) F
P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 
espada.
                          (2º) V                                          (3º) V
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.
                              (1º) V

E, por último, ao confirmar a 2a parte de uma condicional 
como falsa, devemos confirmar, também, sua 1a parte como falsa 
(7o passo).

P1: O bárbaro não usa a espada ou o príncipe não foge a 
cavalo.
                       (4º) F                                          (5º) V
P2: Se o rei fica nervoso, então o príncipe foge a cavalo.
                    (7º) F                                                 (6º) F
P3: Se a rainha fica na masmorra, então o bárbaro usa a 
espada.
                          (2º) V                                          (3º) V
P4: Ora, a rainha fica na masmorra.
                              (1º) V

Através da analise das premissas e atribuindo os seus valores 
lógicos chegamos as seguintes conclusões:

- A rainha fica na masmorra;
- O bárbaro usa a espada;
- O rei não fica nervoso;
- o príncipe não foge a cavalo.

Observe que onde as proposições são falsas (F) utilizamos 
o não para ter o seu correspondente como válido, expressando 
uma conclusão verdadeira.

2) Método da Tabela – Verdade: para resolvermos temos 
que levar em considerações dois casos.

1º caso: quando o argumento é representado por uma 
fómula argumentativa. 

Exemplo:
A → B ~A = ~B

Para resolver vamos montar uma tabela dispondo todas as 
proposições, as premissas e as conclusões afim de chegarmos a 
validade do argumento.

(Fonte: http://www.marilia.unesp.br)

O caso onde as premissas são verdadeiras e a conclusão 
é falsa esta sinalizada na tabela acima pelo asterisco.Observe 
também, na linha 4, que as premissas são verdadeiras e a 
conclusão é verdadeira. Chegamos através dessa análise que o 
argumento não é valido.

2o caso: quando o argumento é representado por uma 
sequência lógica de premissas, sendo a última sua conclusão, e é 
questionada a sua validade.

Exemplo:
“Se leio, então entendo. Se entendo, então não compreendo. 

Logo, compreendo.”
P1: Se leio, então entendo.
P2: Se entendo, então não compreendo.
C: Compreendo.
Se o argumento acima for válido, então, teremos a seguinte 

estrutura lógica (fórmula) representativa desse argumento:
P1 ∧ P2 → C

Representando inicialmente as proposições primitivas “leio”, 
“entendo” e “compreendo”, respectivamente, por “p”, “q” e “r”, 
teremos a seguinte fórmula argumentativa:

P1: p → q
P2: q → ~r
C: r

[(p → q) ∧ (q → ~r)] → r ou

Montando a tabela verdade temos (vamos montar o passo 
a passo):

p q r [(p → q) ^ (q → ~r)] → r
V V V V V V V F V
V V F V V V V V F
V F V V F F F F V
V F F V F F F V F
F V V F V V V F V
F V F F V V V V F
F F V F V F F F V
F F F F V F F V F

1º 2º 1º 1º 1º 1º

p q r [(p → q) ^ (q → ~r)] → r
V V V V V V V F F V
V V F V V V V V V F
V F V V F F F V F V
V F F V F F F V V F
F V V F V V V F F V
F V F F V V V V V F
F F V F V F F V F V
F F F F V F F V V F

1º 2º 1º 1º 3º 1º 1º

p q r [(p → q) ^ (q → ~r)] → r
V V V V V V F V F F V
V V F V V V V V V V F
V F V V F F F F V F V
V F F V F F F F V V F
F V V F V V F V F F V
F V F F V V V V V V F
F F V F V F V F V F V
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F F F F V F V F V V F

1º 2º 1º 4º 1º 3º 1º 1º
p q r [(p → q) ^ (q → ~r)] → r
V V V V V V F V F F V V
V V F V V V V V V V F F
V F V V F F F F V F V V
V F F V F F F F V V V F
F V V F V V F V F F V V
F V F F V V V V V V F F
F F V F V F V F V F V V
F F F F V F V F V V F F

1º 2º 1º 4º 1º 3º 1º 5º 1º
Sendo a solução (observado na 5a resolução) uma 

contingência (possui valores verdadeiros e falsos), logo, esse 
argumento não é válido. Podemos chamar esse argumento de 
sofisma embora tenha premissas e conclusões verdadeiras.

Implicações tautológicas: a utilização da tabela verdade em 
alguns casos torna-se muito trabalhoso, principlamente quando 
o número de proposições simples que compõe o argumento é 
muito grande, então vamos aqui ver outros métodos que vão 
ajudar a provar a validade dos argumentos. 

3.1 - Método da adição (AD)

3.2 - Método da adição (SIMP)
1º caso:

2º caso:

3.3 - Método da conjunção (CONJ)
1º caso:

2º caso:

3.4 - Método da absorção (ABS)

3.5 – Modus Ponens (MP)

3.6 – Modus Tollens (MT)

3.7 – Dilema construtivo (DC)

3.7 – Dilema destrutivo (DD)

3.8 – Silogismo disjuntivo (SD)

1º caso:

2º caso:

3.9 – Silogismo hipotético (SH)

3.10 – Exportação e importação.

1º caso: Exportação

2º caso: Importação

Produto lógico de condicionais: este produto consiste na 
dedução de uma condicional conclusiva – que será a conclusão 
do argumento –, decorrente ou resultante de várias outras 
premissas formadas por, apenas, condicionais.

Ao efetuar o produto lógico, eliminam-se as proposições 
simples iguais que se localizam em partes opostas das 
condicionais que formam a premissa do argumento, resultando 
em uma condicional denominada condicional conclusiva. 
Vejamos o exemplo:

Nós podemos aplicar a soma lógica em três casos:

1º caso - quando a condicional conclusiva é formada pelas 
proposições simples que aparecem apenas uma vez no conjunto 
das premissas do argumento.

Exemplo 
Dado o argumento: Se chove, então faz frio. Se neva, então 

chove. Se faz frio, então há nuvens no céu. Se há nuvens no céu, 
então o dia está claro.

Temos então o argumento formado pelas seguintes 
premissas:

P1: Se chove, então faz frio. 
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P2: Se neva, então chove.
P3: Se faz frio, então há nuvens no céu.
P4: Se há nuvens no céu, então o dia está claro.
Vamos denotar as proposições simples:
p: chover
q: fazer frio
r: nevar
s: existir nuvens no céu
t: o dia esta claro

Montando o produto lógico teremos:

Conclusão: “Se neva, então o dia esta claro”.

Observe que: As proposições simples “nevar” e “o dia está 
claro” só apareceram uma vez no conjunto de premissas do 
argumento anterior.

2º caso - quando a condicional conclusiva é formada por, 
apenas, uma proposição simples que aparece em ambas as 
partes da condicional conclusiva, sendo uma a negação da outra. 
As demais proposições simples são eliminadas pelo processo 
natural do produto lógico.

Neste caso, na condicional conclusiva, a 1ª parte deverá 
necessariamente ser FALSA, e a 2ª parte, necessariamente 
VERDADEIRA.

Tome Nota:

Nos dois casos anteriores, pode-se utilizar o recurso de 
equivalência da contrapositiva (contraposição) de uma 
condicional, para que ocorram os devidos reajustes entre 
as proposições simples de uma determinada condicional 

que resulte no produto lógico desejado.
(p → q)  ~q → ~p

Exemplo
Seja o argumento: Se Ana trabalha, então Beto não estuda. 

Se Carlos não viaja, então Beto não estuda. Se Carlos viaja, Ana 
trabalha.

Temos então o argumento formado pelas seguintes 
premissas:

P1: Se Ana viaja, então Beto não trabalha.
P2: Se Carlos não estuda, então Beto não trabalha.
P3: Se Carlos estuda, Ana viaja.
Denotando as proposições simples teremos:
p: Ana trabalha
q: Beto estuda
r: Carlos viaja
Montando o produto lógico teremos:

Conclusão: “Beto não estuda”.

3º caso - aplicam-se os procedimentos do 2o caso em, 
apenas, uma parte das premissas do argumento.

Exemplo
Se Nivaldo não é corintiano, então Márcio é palmeirense. 

Se Márcio não é palmeirense, então Pedro não é são-paulino. 
Se Nivaldo é corintiano, Pedro é são-paulino. Se Nivaldo é 
corintiano, então Márcio não é palmeirense.

Então as presmissas que formam esse argumento são:
P1: Se Nivaldo não é corintiano, então Márcio é palmeirense.
P2: Se Márcio não é palmeirense, então Pedro não é são-

paulino.
P3: Se Nivaldo é corintiano, Pedro é são-paulino.
P4: Se Nivaldo é corintiano, então Márcio não é palmeirense.

Denotando as proposições temos:

p: Nivaldo é corintiano
q: Márcio é palmerense
r: Pedro é são paulino
Efetuando a soma lógica:

Vamos aplicar o produto lógico nas 3 primeiras premissas 
(P1,P2,P3) teremos:

Conclusão: “ Márcio é palmeirense”.

Questões

01. (DPU – Agente Administrativo – CESPE/2016) 
Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

• Quando chove, Maria não vai ao cinema.
• Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema.
• Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
• Quando Fernando está estudando, não chove.
• Durante a noite, faz frio.
Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue 

o item subsecutivo.
Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando.
(    ) Certo       (     ) Errado

02. (DPU – Agente Administrativo – CESPE/2016) 
Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

• Quando chove, Maria não vai ao cinema.
• Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema.
• Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
• Quando Fernando está estudando, não chove.
• Durante a noite, faz frio.
Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue 

o item subsecutivo.
Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando.
(    ) Certo       (     ) Errado

03. (STJ – Conhecimentos Gerais para o cargo 17 – 
CESPE/2015) Mariana é uma estudante que tem grande apreço 
pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. 
Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é 
aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. 
Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada 
Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem 
tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa 
disciplina. 

A partir das informações apresentadas nessa situação 
hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Considerando-se as seguintes proposições: p: “Se Mariana 
aprende o conteúdo de Cálculo 1, então ela aprende o conteúdo 
de Química Geral”; q: “Se Mariana aprende o conteúdo de 
Química Geral, então ela é aprovada em Química Geral”; c: 
“Mariana foi aprovada em Química Geral”, é correto afirmar que 
o argumento formado pelas premissas p e q e pela conclusão c é 
um argumento válido.

(    ) Certo       (     ) Errado

04. (STJ – Conhecimentos Gerais para o cargo 17 – 
CESPE/2015) Mariana é uma estudante que tem grande apreço 
pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. 
Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é 
aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. 
Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada 
Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem 
tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa 
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disciplina. 

A partir das informações apresentadas nessa situação 
hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Considerando-se as seguintes proposições: p: “Se Mariana 
aprende o conteúdo de Cálculo 1, então ela aprende o conteúdo 
de Química Geral”; q: “Se Mariana aprende o conteúdo de 
Química Geral, então ela é aprovada em Química Geral”; c: 
“Mariana foi aprovada em Química Geral”, é correto afirmar que 
o argumento formado pelas premissas p e q e pela conclusão c é 
um argumento válido.

(    ) Certo       (     ) Errado

05. (Petrobras – Técnico (a) de Exploração de Petróleo 
Júnior – Informática – CESGRANRIO/2014) Se Esmeralda 
é uma fada, então Bongrado é um elfo. Se Bongrado é um elfo, 
então Monarca é um centauro. Se Monarca é um centauro, então 
Tristeza é uma bruxa.

Ora, sabe-se que Tristeza não é uma bruxa, logo
(A) Esmeralda é uma fada, e Bongrado não é um elfo.
(B) Esmeralda não é uma fada, e Monarca não é um centauro.
(C) Bongrado é um elfo, e Monarca é um centauro.
(D) Bongrado é um elfo, e Esmeralda é uma fada
(E) Monarca é um centauro, e Bongrado não é um elfo.

06. (Petrobras – Técnico(a) de Informática Júnior – 
CESGRANRIO/2014) Suponha que as seguintes afirmações são 
simultaneamente verdadeiras: 

• Se Antígona toma leite e o leite está estragado, então ela 
fica doente. 

• Se Antígona fica doente, então ela passa mal e volta para 
o palácio. 

• Antígona vai ao encontro de Marco Antônio ou volta para 
o palácio. 

Qual afirmação também será verdadeira?
(A) Se Antígona toma leite e o leite está estragado, então ela 

não vai ao encontro de Marco Antônio.
(B) Se Antígona fica doente e volta para o palácio, então ela 

vai ao encontro de Marco Antônio.
(C) Se o leite está estragado, então Antígona não o toma ou 

ela fica doente.
(D) Se o leite está estragado ou Antígona fica doente, então 

ela passa mal.
(E)Se Antígona toma leite e volta para o palácio, então o leite 

está estragado e ela não passa mal.

Respostas

01. Resposta: Errado.
A questão trata-se de lógica de argumentação, dadas 

as premissas chegamos a uma conclusão. Enumerando as 
premissas: 

A = Chove
B = Maria vai ao cinema
C = Cláudio fica em casa
D = Faz frio
E = Fernando está estudando
F = É noite
A argumentação parte que a conclusão deve ser (V) 
Lembramos a tabela verdade da condicional:

A condicional só será F quando a 1ª for verdadeira e a 2ª 
falsa, utilizando isso temos:

O que se quer saber é:  Se Maria foi ao cinema, então 
Fernando estava estudando. // B → ~E

Iniciando temos:
4º - Quando chove (F), Maria não vai ao cinema. (F) // A → 

~B = V – para que o argumento seja válido temos que Quando 
chove tem que ser F.

3º -  Quando Cláudio fica em casa (V), Maria vai ao cinema 
(V). // C → B = V - para que o argumento seja válido temos que 
Maria vai ao cinema tem que ser V.

2º -  Quando Cláudio sai de casa(F), não faz frio (F). // ~C 
→ ~D = V - para que o argumento seja válido temos que Quando 
Cláudio sai de casa tem que ser F.

5º -  Quando Fernando está estudando (V ou F), não chove 
(V). // E → ~A = V. – neste caso Quando Fernando está estudando 
pode ser V ou F.

1º-  Durante a noite(V), faz frio (V). // F → D = V
Logo nada podemos afirmar sobre a afirmação: Se Maria foi 

ao cinema (V), então Fernando estava estudando (V ou F); 
pois temos dois valores lógicos para chegarmos à conclusão (V 
ou F). 

02. Resposta: Errado.
A questão trata-se de lógica de argumentação, dadas 

as premissas chegamos a uma conclusão. Enumerando as 
premissas: 

A = Chove
B = Maria vai ao cinema
C = Cláudio fica em casa
D = Faz frio
E = Fernando está estudando
F = É noite
A argumentação parte que a conclusão deve ser (V) 
Lembramos a tabela verdade da condicional:

A condicional só será F quando a 1ª for verdadeira e a 2ª 
falsa, utilizando isso temos:

O que se quer saber é:  Se Maria foi ao cinema, então 
Fernando estava estudando. // B → ~E

Iniciando temos:
4º - Quando chove (F), Maria não vai ao cinema. (F) // A → 

~B = V – para que o argumento seja válido temos que Quando 
chove tem que ser F.

3º -  Quando Cláudio fica em casa (V), Maria vai ao cinema 
(V). // C → B = V - para que o argumento seja válido temos que 
Maria vai ao cinema tem que ser V.

2º -  Quando Cláudio sai de casa(F), não faz frio (F). // ~C 
→ ~D = V - para que o argumento seja válido temos que Quando 
Cláudio sai de casa tem que ser F.

5º -  Quando Fernando está estudando (V ou F), não chove 
(V). // E → ~A = V. – neste caso Quando Fernando está estudando 
pode ser V ou F.

1º-  Durante a noite(V), faz frio (V). // F → D = V
Logo nada podemos afirmar sobre a afirmação: Se Maria foi 

ao cinema (V), então Fernando estava estudando (V ou F); 
pois temos dois valores lógicos para chegarmos à conclusão (V 
ou F). 

03. Resposta: Errado.
Se o argumento acima for válido, então, teremos a seguinte 

estrutura lógica (fórmula) representativa desse argumento:
P1 ∧ P2 → C
Organizando e resolvendo, temos:
A: Mariana aprende o conteúdo de Cálculo 1 
B: Mariana aprende o conteúdo de Química Geral 
C: Mariana é aprovada em Química Geral 
Argumento: [(A → B) ∧ (B → C)] ⇒ C 
Vamos ver se há a possibilidade de a conclusão ser falsa e as 

premissas serem verdadeiras, para sabermos se o argumento é 
válido:

Testando C para falso: 
(A → B) ∧ (B →C) 
(A →B) ∧ (B → F) 
Para obtermos um resultado V da 2º premissa, logo B têm 

que ser F:
(A → B) ∧ (B → F) 
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(A → F) ∧ (F → F)
(F → F) ∧ (V)
Para que a primeira premissa seja verdadeira, é preciso que 

o “A” seja falso:
(A → F) ∧ (V)
(F → F) ∧ (V) 
(V) ∧ (V)
     (V)
Então, é possível que o conjunto de premissas seja 

verdadeiro e a conclusão seja falsa ao mesmo tempo, o que nos 
leva a concluir que esse argumento não é válido.

04. Resposta: Errado.
Se o argumento acima for válido, então, teremos a seguinte 

estrutura lógica (fórmula) representativa desse argumento:
P1 ∧ P2 → C
Organizando e resolvendo, temos:
A: Mariana aprende o conteúdo de Cálculo 1 
B: Mariana aprende o conteúdo de Química Geral 
C: Mariana é aprovada em Química Geral 
Argumento: [(A → B) ∧ (B → C)] ⇒ C 
Vamos ver se há a possibilidade de a conclusão ser falsa e as 

premissas serem verdadeiras, para sabermos se o argumento é 
válido:

Testando C para falso: 
(A → B) ∧ (B →C) 
(A →B) ∧ (B → F) 
Para obtermos um resultado V da 2º premissa, logo B têm 

que ser F:
(A → B) ∧ (B → F) 
(A → F) ∧ (F → F)
(F → F) ∧ (V)
Para que a primeira premissa seja verdadeira, é preciso que 

o “A” seja falso:
(A → F) ∧ (V)
(F → F) ∧ (V) 
(V) ∧ (V)
     (V)
Então, é possível que o conjunto de premissas seja 

verdadeiro e a conclusão seja falsa ao mesmo tempo, o que nos 
leva a concluir que esse argumento não é válido.

05. Resposta: B.
Vamos analisar cada frase partindo da afirmativa Trizteza 

não é bruxa, considerando ela como (V), precisamos ter como 
conclusão o valor lógico (V), então:

(4) Se Esmeralda é uma fada(F), então Bongrado é um elfo 
(F) → V 

(3) Se Bongrado é um elfo (F), então Monarca é um centauro 
(F) → V

(2) Se Monarca é um centauro(F), então Tristeza é uma 
bruxa(F) → V

(1) Tristeza não é uma bruxa (V)
Logo:
Temos que:
Esmeralda não é fada(V)
Bongrado não é elfo (V)
Monarca não é um centauro (V)
Como a conclusão parte da conjunção, o mesmo só será 

verdadeiro quando todas as afirmativas forem verdadeiras, logo, 
a única que contém esse valor lógico é:

Esmeralda não é uma fada, e Monarca não é um centauro.

06. Resposta: C.
Temos as seguintes proposições:
p: Antígona toma leite.
q: O leite está estragado.
r: Antígona fica doente.
s: Antígona passa mal.
t: Antígona volta para o palácio.
u: Antígona vai ao encontro de Marco Antônio.
Todas as afirmações do enunciado são verdadeiras, então 

teremos:
Para a 1ª temos:
(p ^ q) --> r    VERDADE

(V ^ V ) --> V
Para 2ª temos:
r --> ( s ^ t )   VERDADE
V ---> (V ^ V )   
De acordo com a hipótese da 1ª proposição composta, 

r possui valor verdadeiro. Para que a 2ª proposição seja 
verdadeira, (s ^ t) devem também possuir valor verdadeiro.

Para a 3ª temos:
(u v t)   VERDADE
( V ou F   v  V)
De acordo com a análise da 2ª proposição composta, t possui 

valor verdadeiro. Entretanto, nada pode-se afirmar sobre u, 
pois ambos valores (V ou F) atendem o valor VERDADE da 3ª 
proposição composta.

Analisando todas as proposições, temos que a alternativa C 
será verdadeira:

Se o leite está estragado, então Antígona não o toma ou ela 
fica doente. 

q --> (~p v r)
V --> (F v V)
V --> V
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7. Sequências e séries: sequência 
numérica. Progressão aritmética. 

Progressão geométrica. Série 
geométrica infinita. 

Podemos, no nosso dia-a-dia, estabelecer diversas sequências 
como, por exemplo, a sucessão de cidades que temos numa 
viagem de automóvel entre Brasília e São Paulo ou a sucessão 
das datas de aniversário dos alunos de uma determinada escola. 

Podemos, também, adotar para essas sequências uma 
ordem numérica, ou seja, adotando a1 para o 1º termo, a2 para 
o 2º termo até an para o n-ésimo termo. Dizemos que o termo 
an é também chamado termo geral das sequências, em que n é 
um número natural diferente de zero. Evidentemente, daremos 
atenção ao estudo das sequências numéricas.

As sequências podem ser finitas, quando apresentam um 
último termo, ou, infinitas, quando não apresentam um último 
termo. As sequências infinitas são indicadas por reticências no 
final.

Exemplos:
- Sequência dos números primos positivos: (2, 3, 5, 7, 11, 13, 

17, 19, ...). Notemos que esta é uma sequência infinita com a1 = 
2; a2 = 3; a3 = 5; a4 = 7; a5 = 11; a6 = 13 etc.

- Sequência dos números ímpares positivos: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 
...). Notemos que esta é uma sequência infinita com a1 = 1; a2 = 3; 
a3 = 5; a4 = 7; a5 = 9; a6 = 11 etc.

- Sequência dos algarismos do sistema decimal de 
numeração: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Notemos que esta é uma 
sequência finita com a1 = 0; a2 = 1; a3 = 2; a4 = 3; a5 = 4; a6 = 5; a7 
= 6; a8 = 7; a9 = 8; a10 = 9.

1. Igualdade
As sequências são apresentadas com os seus termos entre 

parênteses colocados de forma ordenada. Sucessões que 
apresentarem os mesmos termos em ordem diferente serão 
consideradas sucessões diferentes.

Duas sequências só poderão ser consideradas iguais se, e 
somente se, apresentarem os mesmos termos, na mesma ordem.

Exemplo
 A sequência (x, y, z, t) poderá ser considerada igual à 

sequência (5, 8, 15, 17) se, e somente se, x = 5; y = 8; z = 15; e t 
= 17.

Notemos que as sequências (0, 1, 2, 3, 4, 5) e (5, 4, 3, 2, 1, 0) 
são diferentes, pois, embora apresentem os mesmos elementos, 
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eles estão em ordem diferente.

2. Formula Termo Geral
Podemos apresentar uma sequência através de uma 

determina o valor de cada termo an em função do valor de n, 
ou seja, dependendo da posição do termo. Esta formula que 
determina o valor do termo an e chamada formula do termo 
geral da sucessão.

Exemplos: 
- Determinar os cincos primeiros termos da sequência cujo 

termo geral e igual a:
an = n – 2n,com n  N*.

Teremos:
- se n = 1 ⇒ a1 = 12 – 2 . 1 ⇒ a1 = 1 – 2 = - 1
- se n = 1 ⇒ a2 = 22 – 2 . 2 ⇒ a2 = 4 – 4 = 0
- se n = 3 ⇒ a3 = 32 – 2 . 3 ⇒ a3 = 9 – 6 = 3
- se n = 4 ⇒ a4 = 42 – 4 . 2 ⇒ a4 =16 – 8 = 8
- se n = 5 ⇒  a5 = 55

 – 5 . 2 ⇒ a5 = 25 – 10 = 15

- Determinar os cinco primeiros termos da sequência cujo 
termo geral é igual a:

an = 3n + 2, com n  N*.

- se n = 1 ⇒ a1 = 3.1 + 2 ⇒ a1 = 3 + 2 = 5
- se n = 2 ⇒ a2 = 3.2 + 2 ⇒ a2 = 6 + 2 = 8
- se n = 3 ⇒ a3 = 3.3 + 2 ⇒ a3 = 9 + 2 = 11
- se n = 4 ⇒ a4 = 3.4 + 2 ⇒ a4 = 12 + 2 = 14
- se n = 5 ⇒ a5 = 3.5 + 2 ⇒ a5 = 15 + 2 = 17

- Determinar os termos a12 e a23 da sequência cujo termo 
geral é igual a:

an = 45 – 4n, com n  N*.

Teremos:
- se n = 12 ⇒ a12 = 45 – 4.12 ⇒ a12 = 45 – 48 = - 3
- se n = 23 ⇒ a23 = 45 – 4.23 ⇒ a23 = 45 – 92 = - 47

3. Lei de Recorrências
Uma sequência pode ser definida quando oferecemos o valor 

do primeiro termo e um “caminho” (uma fórmula) que permite a 
determinação de cada termo conhecendo-se o seu antecedente. 
Essa forma de apresentação de uma sucessão é chamada lei de 
recorrências.

Exemplos:
- Escrever os cinco primeiros termos de uma sequência em 

que:
a1 = 3 e an+1 = 2an – 4 , em que n  N*.

Teremos: o primeiro termo já foi dado.
- a1 = 3
- se n = 1 ⇒ a1+1 = 2.a1 – 4 ⇒ a2 = 2.3 – 4 ⇒ a2 = 6 – 4 = 2
- se n = 2 ⇒ a2+1 = 2.a2 – 4 ⇒ a3 = 2.2 – 4 ⇒ a3 = 4 – 4 = 0
- se n = 3 ⇒ a3+1 = 2.a3 – 4 ⇒ a4 = 2.0 – 4 ⇒ a4 = 0 – 4 = - 4
- se n = 4 ⇒ a4+1 = 2.a4 – 4 ⇒ a5 = 2.(-4) – 4 ⇒ a5 = - 8 – 4 = - 12

- Determinar o termo a5 de uma sequência em que:
a1 = 12 e an+ 1 = an – 2, em que n  N*.

- a1 = 12
- se n = 1 ⇒ a1+1 = a1 – 2 ⇒ a2 = 12 – 2 ⇒ a2=10
- se n = 2 ⇒ a2+1 = a2 – 2 ⇒ a3 = 10 – 2 ⇒ a3 = 8
- se n = 3 ⇒ a3+1 = a3 – 2 ⇒ a4 = 8 – 2 ⇒ a4 = 6
- se n = 4 ⇒ a4+1 = a4 – 2 ⇒ a5 = 6 – 2 ⇒ a5 = 4

Observação 1
Devemos observar que a apresentação de uma sequência 

através do termo geral é mais pratica, visto que podemos 
determinar um termo no “meio” da sequência sem a necessidade 
de determinarmos os termos intermediários, como ocorre na 
apresentação da sequência através da lei de recorrências.

Observação 2

Algumas sequências não podem, pela sua forma 
“desorganizada” de se apresentarem, ser definidas nem pela lei 
das recorrências, nem pela formula do termo geral. Um exemplo 
de uma sequência como esta é a sucessão de números naturais 
primos que já “destruiu” todas as tentativas de se encontrar uma 
formula geral para seus termos.

Observação 3
Em todo exercício de sequência em que n  N*, o primeiro 

valor adotado é n = 1. No entanto de no enunciado estiver n > 3, 
temos que o primeiro valor adotado é n = 4. Lembrando que n é 
sempre um número natural.

A Matemática estuda dois tipos especiais de sequências, uma 
delas a Progressão Aritmética.

PROGRESSÃO ARITMÉTICA (P.A.)

Definição: é uma sequência numérica em que cada termo, a 
partir do segundo termo, é igual ao termo anterior somado com 
uma constante que é chamada de razão (r).

Como em qualquer sequência os termos são chamados de a1, 
a2, a3, a4,.......,an,....

Cálculo da razão: a razão de uma P.A. é dada pela diferença 
de um termo qualquer pelo termo imediatamente anterior a ele.

r = a2 – a1 = a3 – a2 = a4 – a3 = a5 – a4 = .......... = an – an – 1

Exemplos:
- (5, 9, 13, 17, 21, 25,......) é uma P.A. onde a1 = 5 e razão r = 4
- (2, 9, 16, 23, 30,.....) é uma P.A. onde a1 = 2 e razão r = 7
- (23, 21, 19, 17, 15,....) é uma P.A. onde a1 = 23 e razão r = - 2.

Classificação: uma P.A. é classificada de acordo com a razão.

1- Se r > 0 ⇒ a P.A. é crescente.
2- Se r < 0 ⇒ a P.A. é decrescente.
3- Se r = 0 ⇒ a P.A. é constante.

Fórmula do Termo Geral
Em toda P.A., cada termo é o anterior somado com a razão, 

então temos:
1° termo: a1
2° termo: a2 = a1 + r
3° termo: a3 = a2 + r = a1 + r + r = a1 + 2r
4° termo: a4 = a3 + r = a1 + 2r + r = a1 + 3r
5° termo: a5 = a4 + r = a1 + 3r + r = a1 + 4r
6° termo: a6 = a5 + r = a1 + 4r + r = a1 + 5r
 . . . . . .
 . . . . . .
 . . . . . .
n° termo é:

Fórmula da soma dos n primeiros termos

Propriedades:
1- Numa P.A. a soma dos termos equidistantes dos extremos 

é igual à soma dos extremos.

Exemplo 1: (1, 3, 5, 7, 9, 11,......)

Exemplo 2: (2, 8, 14, 20, 26, 32, 38,......)
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- como podemos observar neste exemplo, temos um número 
ímpar de termos. Neste caso sobrou um termo no meio (20) que 
é chamado de termo médio e é igual a metade da soma dos 
extremos. Porém, só existe termos médio se houver um número 
ímpar de termos.

2- Numa P.A. se tivermos três termos consecutivos, o termo 
médio é igual à média aritmética dos anterior com o posterior. 
Ou seja, (a1, a2, a3,...) <==> .

Exemplo:

P.G. – PROGRESSÃO GEOMETRICA

Definição: é uma sequência numérica em que cada termo, a 
partir do segundo termo, é igual ao termo anterior multiplicado 
por uma constante que é chamada de razão (q).

Como em qualquer sequência os termos são chamados de a1, 
a2, a3, a4,.......,an,....

Cálculo da razão: a razão de uma P.G. é dada pelo quociente 
de um termo qualquer pelo termo imediatamente anterior a ele.

Exemplos:
- (3, 6, 12, 24, 48,...) é uma PG de primeiro termo a1 = 3 e 

razão q = 2
- (-36, -18, -9, , ,...) é uma PG de primeiro termo a1 = - 36 e 

razão q = 
- (15, 5, , ,...) é uma PG de primeiro termo a1 = 15 e razão q = 
- (- 2, - 6, -18, - 54, ...) é uma PG de primeiro termo a1 = - 2 e 

razão q = 3
- (1, - 3, 9, - 27, 81, - 243, ...) é uma PG de primeiro termo a1 

= 1 e razão q = - 3
- (5, 5, 5, 5, 5, 5,...) é uma PG de  primeiro termo a1 = 5 e razão 

q = 1
- (7, 0, 0, 0, 0, 0,...) é uma PG  de primeiro termo a1 = 7 e razão 

q = 0
- (0, 0, 0, 0, 0, 0,...) é uma PG de primeiro termo a1 = 0 e razão 

q indeterminada

Classificação: uma P.G. é classificada de acordo com o 
primeiro termo e a razão.

1- Crescente: quando cada termo é maior que o anterior. 
Isto ocorre quando a1 > 0 e q > 1 ou quando a1 < 0 e 0 < q < 1.

2- Decrescente: quando cada termo é menor que o anterior. 
Isto ocorre quando a1 > 0 e 0 < q < 1 ou quando a1 < 0 e q > 1.

3- Alternante: quando cada termo apresenta sinal contrário 
ao do anterior. Isto ocorre quando q < 0.

4- Constante: quando todos os termos são iguais. Isto ocorre 
quando q = 1. Uma PG constante é também uma PA de razão r = 
0. A PG constante é também chamada de PG estacionaria.

5- Singular: quando zero é um dos seus termos. Isto ocorre 
quando a1 = 0 ou q = 0.

Fórmula do termo geral
Em toda P.G. cada termo o anterior multiplicado pela razão, 

então temos:
1° termo: a1
2° termo: a2 = a1.q

3° termo: a3 = a2.q = a1.q.q = a1q2

4° termo: a4 = a3.q = a1.q2.q = a1.q3

5° termo: a5 = a4.q = a1.q3.q = a1.q4

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

n° termo é:

an = a1.qn – 1

Soma dos n primeiros termos

Soma dos infinitos termos (ou Limite da soma)

Vamos ver um exemplo:
Seja a P.G. (2, 1, ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32,.....) de a1 = 2 e q =  se 

colocarmos na forma decimal, temos
(2; 1; 0,5; 0,125; 0,0625; 0,03125;.....) se efetuarmos a somas 

destes termos:
2 + 1 = 3
3 + 0,5 = 3,5
3,5 + 0,25 = 3,75
3,75 + 0,125 = 3,875
3,875 + 0,0625 = 3,9375
3,9375 + 0,03125 = 3,96875
.
.
.
Como podemos observar o número somado vai ficando 

cada vez menor e a soma tende a um certo limite. Então temos a 
seguinte fórmula:

Utilizando no exemplo acima: , logo dizemos 
que esta P.G. tem um limite que tenda a 4.

Produto da soma de n termos

Temos as seguintes regras para o produto, já que esta 
fórmula está em módulo:

1- O produto de n números positivos é sempre positivo.
2- No produto de n números negativos:
 a) se n é par: o produto é positivo.
 b) se n é ímpar: o produto é negativo.

Propriedades
1- Numa P.G., com n termos, o produto de dois termos 

equidistantes dos extremos é igual ao produto destes extremos.

Exemplos 1: (3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384,....)

Exemplo 2: (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,....)
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- como podemos observar neste exemplo, temos um número 
ímpar de termos. Neste caso sobrou um termo no meio (8) que é 
chamado de termo médio e é igual a raiz quadrada do produto 
dos extremos. Porém, só existe termos médio se houver um 
número ímpar de termos.

2- Numa P.G. se tivermos três termos consecutivos, o termo 
médio é igual à média geométrica do termo anterior com o termo 
posterior. Ou seja, (a1, a2, a3,...) <==>  .

Exemplo:

Série Geométrica infinita

 Em matemática, o conceito de série, ou ainda , série 
infinita, surgiu na tentativa de generalizar o conceito de soma 
para uma sequencia infinita de termos. esta generalização, lone 
de acontecer de forma impune traz algumas generalidades:

 nem sempre é possível definir uma soma para uma série

não é possível em geral trocar os termos da série

algumas séries possuem soma infinita

Quando temos que representar um número de forma 
literal, por meio de equação infinita, podemos lançar mão de 
um recurso interessante, a série. Ela consiste de uma soma 
de parcelas literais significativas onde cada valor de parcela é 
um valor sequencial. Podemos dizer que a série é a somatória 
de uma sequência numérica simples, a qual se torna uma nova 
sequência.

A série geométrica é uma soma infinita de termos de uma 
progressão geométrica an:

A série geométrica é convergente se |r|<1 sendo o seu valor, 
ou seja, a soma definida por:

 Exemplo 1:

Determine a natureza e a soma das seguintes séries 
geométricas:

 Resolução

A progressão geométrica tem razão r=2>1 logo a série 
geométrica é divergente e assim o seu valor, ou seja, a soma é ∞.

Exemplo2:

 Resolução

A razão da progressão geométrica é

logo a série geométrica é convergente pois r=1/8<1 e a soma 
é

O problema também pode ser resolvido simplificando a 
série:

A série geométrica obtida é convergente, r=1/8<1, e a sua 
soma é

 Como seria de esperar a soma da série original é igual a 
6×1/7=6/7.

PROPRIEDADES ALGÉBRICAS DAS SÉRIES INFINITAS

TEOREMA

(a) se

são séries convergentes , então

 são séries convergentes e as somas dessas séries estão 
relacionadas por
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EXEMPLO 3: Obtenha a soma da série.

Resolução:

A série

é uma série geométrica convergente, como vimos em série 
geométrica (a = 3/4, r = 1/4) e a série

 também é uma série geométrica convergente (a = 2, r = 1/5), 
então pela relação da diferença acima, obtemos:

(b) Se “a” é uma constante não nula, então as séries e ambas 
convergem ou ambas divergem. No caso de convergência, as 

somas 

estão relacionadas por:

EXEMPLO 4: Determine se a seguinte série converge ou 
diverge?

Resolução

   Esta série é uma constante vezes a série harmônica (série 
harmônica vimos no exemplo 1 do teste da integral) e já sabemos 
que a série harmônica diverge, veja abaixo a série:

A multiplicação da constante não altera a divergência, já que 
a série harmônica diverge, logo concluímos que ambas divergem.

(c) A convergência e a divergência não são afetadas pela 
retirada de um número finito de termos de uma série; em 
particular, para qualquer número inteiro positivo k, as séries

ambas convergem ou ambas divergem. 

Questões

01. (Pref. Amparo/SP – Agente Escolar – CONRIO) 
Descubra o 99º termo da P.A. (45, 48, 51,...) 

(A) 339 
(B) 337 
(C) 333 
(D) 331 

02. (Câmara de São Paulo/SP – Técnico Administrativo – 
FCC) Uma sequência inicia-se com o número 0,3. A partir do 2º 
termo, a regra de obtenção dos novos termos é o termo anterior 
menos 0,07. Dessa maneira o número que corresponde à soma 
do 4º e do 7º termos dessa sequência é

(A) –6,7.
(B) 0,23.
(C) –3,1.
(D) –0,03.
(E) –0,23.

03.  Os termos da sequência (10; 8; 11; 9; 12; 10; 13; …) 
obedecem a uma lei de formação. Se an, em que n pertence a N*, 
é o termo de ordem n dessa sequência, então a30 + a55 é igual a:

(A) 58
(B) 59
(C) 60
(D) 61
(E) 62

04.  A soma dos elementos da sequência numérica infinita 
(3; 0,9; 0,09; 0,009; …) é:

(A) 3,1
(B) 3,9
(C) 3,99
(D) 3, 999
(E) 4

05. (EBSERH/ HUSM – UFSM/RS – Analista Administrativo 
– Administração – AOCP) Observe a sequência:

1; 2; 4; 8;...

Qual é a soma do sexto termo com o oitavo termo?
(A) 192
(B) 184
(C) 160
(D) 128
(E) 64

Respostas

01. Resposta: A.

r = 48 – 45 = 3
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02. Resposta: D.

03. Resposta: B.

Primeiro, observe que os termos ímpares da sequência é 
uma PA de razão 1 e primeiro termo 10 - (10; 11; 12; 13; …). Da 
mesma forma os termos pares é uma PA de razão 1 e primeiro 
termo igual a 8 - (8; 9; 10; 11; …). 

Assim, as duas PA têm como termo geral o seguinte formato:
(1) ai = a1 + (i - 1).1 = a1 + i – 1
Para determinar a30 + a55 precisamos estabelecer a regra 

geral de formação da sequência, que está intrinsecamente 
relacionada às duas progressões da seguinte forma:

- Se n (índice da sucessão) é ímpar temos que n = 2i - 1, ou 
seja, i = (n + 1)/2;

- Se n é par temos n = 2i ou i = n/2.
Daqui e de (1) obtemos que:
an = 10 + [(n + 1)/2] - 1 se n é ímpar
an = 8 + (n/2) - 1 se n é par
Logo:
a30 = 8 + (30/2) - 1 = 8 + 15 - 1 = 22  e
a55 = 10 + [(55 + 1)/2] - 1 = 37
E, portanto:
a30 + a55 = 22 + 37 = 59.

04. Resposta: E.

Sejam S as somas dos elementos da sequência e S1 a soma 
da PG infinita (0,9; 0,09; 0,009;…) de razão q = 0,09/0,9 = 0,1. 
Assim:

S = 3 + S1
Como -1 < q < 1 podemos aplicar a fórmula da soma de uma 

PG infinita para obter S1:
S1 = 0,9/(1 - 0,1) = 0,9/0,9 = 1 → S = 3 + 1 = 4

05. Resposta: C.

Esta sequência é do tipo  .
Assim:

A soma fica: 32 + 128 = 160.

8. Probabilidade.

A teoria das probabilidades surgiu no século XVI, com o 
estudo dos jogos de azar, tais como jogos de cartas e roleta. 
Atualmente ela está intimamente relacionada com a Estatística 
e com diversos ramos do conhecimento.

Definições:
A teoria da probabilidade é o ramo da Matemática 

que cria e desenvolve modelos matemáticos para estudar os 
experimentos aleatórios. Alguns elementos são necessários para 
efetuarmos os cálculos probabilísticos.

- Experimentos aleatórios: fenômenos que apresentam 
resultados imprevisíveis quando repetidos, mesmo que as 
condições sejam semelhantes.

Exemplos:
a) lançamento de 3 moedas e a observação das suas faces 

voltadas para cima
b) jogar 2 dados e observar o número das suas faces
c) abrir 1 livro ao acaso e observar o número da suas faces.

- Espaço amostral: conjunto de todos os resultados 
possíveis de ocorrer em um determinado experimento aleatório. 
Indicamos esse conjunto por uma letra maiúscula: U, S , A, Ω ... 

variando de acordo com a bibliografia estudada.
Exemplo:
a) quando lançamos 3 moedas e observamos suas faces 

voltadas para cima, sendo as faces da moeda cara (c) e coroa (k), 
o espaço amostral deste experimento é:

S = {(c,c,c); (c,c,k); (c,k,k); (c,k,c); (k,k,k,); (k,c,k); (k,c,c); 
(k,k,c)}, onde o número de elementos do espaço amostral n(A) 
= 8

- Evento: é qualquer subconjunto de um espaço amostral 
(S); muitas vezes um evento pode ser caracterizado por um fato. 
Indicamos pela letra E. 

Exemplo:
a) no lançamento de 3 moedas:
E1→ aparecer faces iguais
E1 = {(c,c,c);(k,k,k)}
O número de elementos deste evento E1 é n(E1) = 2
E2→ aparecer coroa em pelo menos 1 face
E2 = {(c,c,k); (c,k,k); (c,k,c); (k,k,k,); (k,c,k); (k,c,c); (k,k,c)}
Logo n(E2) = 7

Veremos agora alguns eventos particulares:
- Evento certo: que possui os mesmos elementos do espaço 

amostral (todo conjunto é subconjunto de si mesmo); E = S.
E: a soma dos resultados nos 2 dados ser menor ou igual a 

12.
- Evento impossível: evento igual ao conjunto vazio.
E: o número de uma das faces de um dado ser 7.
E: Ø

- Evento simples: evento que possui um único elemento.
E: a soma do resultado de dois dados ser igual a 12.
E: {(6,6)}
- Evento complementar: se E é um evento do espaço 

amostral S, o evento complementar de E indicado por C tal que C 
= S – E. Ou seja, o evento complementar é quando E não ocorre.

E1: o primeiro número, no lançamento de 2 dados, ser 
menor ou igual a 2.

E2: o primeiro número, no lançamento de 2 dados, ser maior 
que 2. 

S: espaço amostral é dado na tabela abaixo:

E: {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3) 
(2,4), (2,5), (2,6)}

Como, C = S – E
C = {(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), 

(4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), 
(6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}

- Eventos mutuamente exclusivos: dois ou mais eventos 
são mutuamente exclusivos quando a ocorrência de um 
deles implica a não ocorrência do outro. Se A e B são eventos 
mutuamente exclusivos, então: A ∩ B = Ø.

Sejam os eventos:
A: quando lançamos um dado, o número na face voltada para 
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cima é par.

A = {2,4,6}
B: quando lançamos um dado, o número da face voltada para 

cima é divisível por 5.
B = {5}
Os eventos A e B são mutuamente exclusivos, pois A ∩ B = Ø.

Probabilidade em espaços equiprováveis
Considerando um espaço amostral S, não vazio, e um evento 

E, sendo E ⊂ S, a probabilidade de ocorrer o evento E é o número 
real P (E), tal que:

Sendo 0 ≤ P(E) ≤ 1 e S um conjunto equiprovável, ou seja, 
todos os elementos têm a mesma “chance de acontecer.

Onde: 
n(E) = número de elementos do evento E.
n(S) = número de elementos do espaço amostral S.

Exemplo:
Lançando-se um dado, a probabilidade de sair um número 

ímpar na face voltada para cima é obtida da seguinte forma:
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}      n(S) = 6
E = {1, 3, 5}                  n(E) = 3

Probabilidade da união de dois eventos
Vamos considerar A e B dois eventos contidos em um 

mesmo espaço amostral A, o número de elementos da reunião 
de A com B é igual ao número de elementos do evento A somado 
ao número de elementos do evento B, subtraindo o número de 
elementos da intersecção de A com B.

Sendo n(S) o número de elementos do espaço amostral, 
vamos dividir os dois membros da equação por n(S) a fim de 
obter a probabilidade P (A U B).

P (A U B) = P(A) + P(B) – P (A 
∩ B)

Para eventos mutuamente exclusivos, onde A ∩ B = Ø, a 
equação será:

P (A U B) = P(A) + P(B)

Exemplo:
A probabilidade de que a população atual de um país seja 

de 110 milhões ou mais é de 95%. A probabilidade de ser 110 
milhões ou menos é de 8%. Calcule a probabilidade de ser 110 
milhões.

Sendo P(A) a probabilidade de ser 110 milhões ou mais: 
P(A) = 95% = 0,95

Sendo P(B) a probabilidade de ser 110 milhões ou menos: 
P(B) = 8% = 0,08

P (A ∩ B) = a probabilidade de ser 110 milhões: P (A ∩ B) = ?
P (A U B) = 100% = 1
Utilizando a regra da união de dois eventos, temos:
P (A U B) = P(A) + P(B) – P (A ∩ B) 
1 = 0,95 + 0,08 - P (A ∩ B)
P (A ∩ B) = 0,95 + 0,08 + 1
P (A ∩ B) = 0,03 = 3%

Probabilidade condicional
Vamos considerar os eventos A e B de um espaço amostral 

S, definimos como probabilidade condicional do evento A, tendo 
ocorrido o evento B e indicado por P(A | B) ou , a razão:

Lemos P (A | B) como: a probabilidade de A “dado que” ou 
“sabendo que” a probabilidade de B.

Exemplo:
No lançamento de 2 dados, observando as faces de cima, 

para calcular a probabilidade de sair o número 5 no primeiro 
dado, sabendo que a soma dos 2 números é maior que 7.

Montando temos:
S = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), 

(2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), 
(4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), 
(6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}

Evento A: o número 5 no primeiro dado.
A = {(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)}

Evento B: a soma dos dois números é maior que 7.
B = {(2,6), (3,5), (3,6), (4,4), (4,5), (4,6), (5,3), (5,4), (5,5), 

(5,6), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}

A ∩ B = {(5,3), (5,4), (5,5), (5,6)}
P (A ∩ B) = 4/36
P(B) = 15/36
Logo:

Probabilidade de dois eventos simultâneos (ou 
sucessivos)

A probabilidade de ocorrer P (A ∩ B) é igual ao produto de 
um deles pela probabilidade do outro em relação ao primeiro. 
Isto significa que, para se avaliar a probabilidade de ocorrem 
dois eventos simultâneos (ou sucessivos), que é P (A ∩ B), é 
preciso multiplicar a probabilidade de ocorrer um deles P(B) 
pela probabilidade de ocorrer o outro, sabendo que o primeiro 
já ocorreu P (A | B).

Sendo:

- Eventos independentes: dois eventos A e B de um espaço 
amostral S são independentes quando P(A|B) = P(A) ou P(B|A) = 
P(B). Sendo os eventos A e B independentes, temos:

P (A ∩ B) = P(A). P(B)

Exemplo:
Lançando-se simultaneamente um dado e uma moeda, 

determine a probabilidade de se obter 3 ou 5 na dado e cara na 
moeda.

Sendo, c = coroa e k = cara.
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S = {(1,c), (1,k), (2,c), (2,k), (3,c), (3,k), (4,c), (4,k), (5,c), (5,k), 

(6,c), (6,k)}
Evento A: 3 ou 5 no dado
A = {(3,c), (3,k), (5,c), (5,k)}

Evento B: cara na moeda 
B = {(1,k), (2,k), (3,k), (4,k), (5,k), (6,k)}

Os eventos são independentes, pois o fato de ocorrer o 
evento A não modifica a probabilidade de ocorrer o evento B. 
Com isso temos:

P (A ∩ B) = P(A). P(B) 

Observamos que A ∩ B = {(3,k), (5,k)} e a P (A ∩ B) poder ser 
calculada também por:

No entanto nem sempre chegar ao n(A ∩ B) nem sempre é 
fácil dependendo do nosso espaço amostral.

Lei Binomial de probabilidade
Vamos considerar um experimento que se repete n número 

de vezes. Em cada um deles temos:
P(E) = p , que chamamos de probabilidade de ocorrer o 

evento E com sucesso.
P( ) = 1 – p , probabilidade de ocorrer o evento E com 

insucesso (fracasso).

A probabilidade do evento E ocorrer k vezes, das n que o 
experimento se repete é dado por uma lei binomial.

A probabilidade de ocorrer k vezes o evento E e (n - k) vezes 
o evento  é o produto: pk . (1 – p)n - k

As k vezes do evento E e as (n – k) vezes do evento  
podem ocupar qualquer ordem. Então, precisamos considerar 
uma permutação de n elementos dos quais há repetição de 
k elementos e de (n – k) elementos, em outras palavras isso 
significa:

 logo a probabilidade de 
ocorrer k vezes o evento E no n experimentos é dada:

A lei binomial deve ser aplicada nas seguintes condições:
- O experimento deve ser repetido nas mesmas condições as 
n vezes.
- Em cada experimento devem ocorrer os eventos E e .
- A probabilidade do E deve ser constante em todas as n 
vezes.
- Cada experimento é independente dos demais.

Exemplo:
Lançando-se uma moeda 4 vezes, qual a probabilidade de 

ocorrência 3 caras?
Está implícito que ocorrerem 3 caras deve ocorrer uma 

coroa. Umas das possíveis situações, que satisfaz o problema, 
pode ser:

Temos que:
n = 4
k = 3

Logo a probabilidade de que essa situação ocorra é dada por:

, como essa não é a única situação de ocorre 3 caras e 1 
coroa. Vejamos:

Podemos também resolver da seguinte forma:  maneiras 

de ocorrer o produto , portanto:

Questões

01. (ENEM - CESGRANRIO/2015) Em uma escola, a 
probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 
Três alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de 
intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados para uma 
entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador 
entra na sala e faz, oralmente, uma pergunta em inglês que pode 
ser respondida por qualquer um dos alunos. 

A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua 
pergunta oralmente respondida em inglês é 

(A) 23,7%
(B) 30,0%
(C) 44,1%
(D) 65,7%
(E) 90,0%

02. (ENEM - CESGRANRIO/2015) Uma competição 
esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma 
denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado 
substância proibida. 

Os organizadores, então, decidiram fazer um exame 
antidoping. Foram propostos três modos diferentes para 
escolher os atletas que irão realizá-lo: 

Modo I: sortear três atletas dentre todos os participantes; 
Modo II: sortear primeiro uma das equipes e, desta, sortear 

três atletas; 
Modo III: sortear primeiro três equipes e, então, sortear um 

atleta de cada uma dessas três equipes. 
Considere que todos os atletas têm igual probabilidade de 

serem sorteados e que P(I), P(II) e P(III) sejam as probabilidades 
de o atleta que utilizou a substância proibida seja um dos 
escolhidos para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo 
I, II ou III. Comparando-se essas probabilidades, obtém-se
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(A) P(I) < P(III) < P(II) 
(B) P(II) < P(I) < P(III) 
(C) P(I) < P(II) = P(III) 
(D) P(I) = P(II) < P(III) 
(E) P(I) = P(II) = P(III) 

03. (ENEM - CESGRANRIO/2015) Em uma central de 
atendimento, cem pessoas receberam senhas numeradas de 1 
até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. 

Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número 
de 1 a 20? 

(A) 1/100
(B) 19/100
(C) 20/100
(D) 21/100
(E) 80/100

04. (Pref. Niterói – Agente Fazendário – FGV/2015) 
O quadro a seguir mostra a distribuição das idades dos 
funcionários de certa repartição pública:

Faixa de idades (anos)           Número de funcionários
20 ou menos                                        2
De 21 a 30                                           8
De 31 a 40                                           12
De 41 a 50                                           14
Mais de 50                                           4

Escolhendo ao acaso um desses funcionários, a probabilidade 
de que ele tenha mais de 40 anos é:

(A) 30%;
(B) 35%;
(C) 40%;
(D) 45%;
(E) 55%.

05. (Pref. Niterói – Fiscal de Posturas – FGV/2015) Uma 
urna contém apenas bolas brancas e bolas pretas. São vinte bolas 
ao todo e a probabilidade de uma bola retirada aleatoriamente 
da urna ser branca é 1/5.

Duas bolas são retiradas da urna sucessivamente e sem 
reposição.

A probabilidade de as duas bolas retiradas serem pretas é:
(A) 16/25;
(B) 16/19;
(C) 12/19;
(D) 4/5;
(E) 3/5.

06. (TJ/RO – Técnico Judiciário – FGV/2015) Um tabuleiro 
de damas tem 32 quadradinhos pretos e 32 quadradinhos 
brancos.

Um desses 64 quadradinhos é sorteado ao acaso.
A probabilidade de que o quadradinho sorteado seja um 

quadradinho preto da borda do tabuleiro é:
(A) ½;
(B) ¼;
(C) 1/8;
(D) 9/16;
(E) 7/32.

07. (Pref. Jucás/CE – Professor de Matemática – 
INSTITUTO NEO EXITUS/2014) Fernanda organizou um 
sorteio de amigo secreto entre suas amigas. Para isso, escreveu 
em pedaços de papel o nome de cada uma das 10 pessoas 
(incluindo seu próprio nome) que participariam desse sorteio e 

colocou dentro de um saco. Fernanda, como organizadora, foi a 
primeira a retirar um nome de dentro do saco. A probabilidade 
de Fernanda retirar seu próprio nome é:

(A) 3/5.
(B) 2/10.
(C) 1/10.
(D) ½.
(E) 2/3.

08. (Corpo de Bombeiros Militar/MT – Oficial 
Bombeiro Militar – COVEST – UNEMAT/2014) Uma loja 
de eletrodoméstico tem uma venda mensal de sessenta 
ventiladores. Sabe-se que, desse total, seis apresentam algum 
tipo de problema nos primeiros seis meses e precisam ser 
levados para o conserto em um serviço autorizado.

Um cliente comprou dois ventiladores. A probabilidade de 
que ambos não apresentem problemas nos seis primeiros meses 
é de aproximadamente:

(A) 90%
(B) 81%
(C) 54%
(D) 11%
(E) 89%

09. (Corpo de Bombeiros Militar/MT – Oficial Bombeiro 
Militar – COVEST – UNEMAT/2014) Em uma caixa estão 
acondicionados uma dúzia e meia de ovos. Sabe-se, porém, que 
três deles estão impróprios para o consumo.

Se forem escolhidos dois ovos ao acaso, qual a probabilidade 
de ambos estarem estragados?

(A) 2/153
(B) 1/9
(C) 1/51
(D) 1/3
(E) 4/3

10. (Corpo de Bombeiros Militar/MT – Oficial Bombeiro 
Militar – COVEST – UNEMAT/2014) O jogo da memória é um 
clássico jogo formado por peças que apresentam uma figura em 
um dos lados. Cada figura se repete em duas peças diferentes. 
Para começar o jogo, as peças são postas com a figura voltada 
para baixo, para que não possam ser vistas. Cada participante 
deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. 
Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher 
consigo esse par e jogar novamente. Se forem peças diferentes, 
estas devem ser viradas novamente e a vez deve ser passada ao 
participante seguinte. Ganha o jogo quem tiver descoberto mais 
pares, quando todos eles tiverem sido recolhidos.

Fonte:<http:// www.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_memoria>. Acesso 
em: 13.mar.2014.

Suponha que o jogo possua 2n cartas, sendo n pares distintos. 
Qual é a probabilidade de, na primeira tentativa, o jogador virar 
corretamente um par igual?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Respostas

01. Resposta: D.
A probabilidade de nenhum dos três alunos responder à 

pergunta feita pelo entrevistador é 
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0,70 . 0,70 . 0,70 = 0,343 = 34,3%
Portanto, a possibilidade dele ser entendido é de: 100% – 34 

,3% = 65,7%

02. Resposta: E.
Em 20 equipes com 10 atletas, temos um total de 200 atletas, 

dos quais apenas um havia utilizado substância proibida.
A probabilidade desse atleta ser um dos escolhidos pelo:
Modo I é 

Modo II é 

Modo III é 

A equipe dele pode ser a primeira, a segunda ou a terceira a 
ser sorteada e a probabilidade dele ser o sorteado na equipe é 
1/10

P(I)=P(II)=P(III)

03. Resposta: C.
A probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 

20 é 20/100, pois são 20 números entre 100.

04. Resposta: D.
O espaço amostral é a soma de todos os funcionário:
2 + 8 + 12 + 14 + 4 = 40
O número de funcionário que tem mais de 40 anos é: 14 + 

4 = 18
Logo a probabilidade é:

05. Resposta: C.
B = bolas brancas
T = bolas pretas
Total 20 bolas = S (espaço amostral)
P(B) = 1/5

Logo 20 – 4 = 16 bolas pretas

Como não há reposição a probabilidade da 2º bola ser preta 
é:

Como os eventos são independentes multiplicamos as 
probabilidades:

06. Resposta: E.
Como são 14 quadrinhos pretos na borda e 32 quadradinhos 

pertos, logo a probabilidade será de:

07. Resposta: C.
A probabilidade é calculada por  

Assim, 

08. Resposta: B.
6 / 60 = 0,1 = 10% de ter problema
Assim, se 10% tem problemas, então 90% não apresentam 

problemas.

 
09. Resposta: C.

    
10. Resposta: A.
Como a primeira carta pode ser qualquer uma, as chances são 

certas ( 1 ). Após, a segunda carta precisa ser igual à primeira, e 
só há 1 igual. Assim:

 

Referências
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BUCCHI, Paulo – Curso prático de Matemática – Volume 2 – 1ª edição 

- Editora Moderna

9. Análise combinatória.

A Análise Combinatória é a parte da Matemática que 
desenvolve meios para trabalharmos com problemas de 
contagem. Ela também é o suporte da Teoria das Probabilidades, 
e de vital importância para as ciências aplicadas, como a 
Medicina, a Engenharia, a Estatística entre outras.

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM-PFC 
(PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO)

O princípio multiplicativo ou fundamental da contagem 
constitui a ferramenta básica para resolver problemas de 
contagem sem que seja necessário enumerar seus elementos, 
através da possibilidades dadas. É uma das técnicas mais 
utilizadas para contagem, mas também dependendo da questão 
pode se tornar trabalhosa.

 
Exemplos:
1) Imagine que, na cantina de sua escola, existem cinco 

opções de suco de frutas: pêssego, maçã, morango, caju e 
mamão. Você deseja escolher apenas um desses sucos, mas 
deverá decidir também se o suco será produzido com água 
ou leite. Escolhendo apenas uma das frutas e apenas um dos 
acompanhamentos, de quantas maneiras poderá pedir o suco?

2) Para ir da sua casa (cidade A) até a casa do seu de um 
amigo Pedro (que mora na cidade C) João precisa pegar duas 
conduções: A1 ou A2 ou A3 que saem da sua cidade até a B e 
B1 ou B2 ou A3 que o leva até o destino final C. Vamos montar 
o diagrama da árvore para avaliarmos todas as possibilidades:

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



41Raciocínio Lógico e Quantitativo

APOSTILAS OPÇÃO

De forma resumida, e rápida podemos também montar 
através do princípio multiplicativo o número de possibilidades: 

         2     x        3         =     6

3) De sua casa ao trabalho, Silvia pode ir a pé, de ônibus ou 
de metrô. Do trabalho à faculdade, ele pode ir de ônibus, metrô, 
trem ou pegar uma carona com um colega.

De quantos modos distintos Silva pode, no mesmo dia, ir de 
casa ao trabalho e de lá para a faculdade?

Vejamos, o trajeto é a junção de duas etapas:

1º) Casa → Trabalho: ao qual temos 3 possibilidades
2º) Trabalho → Faculdade: 4 possibilidades.
Multiplicando todas as possibilidades (pelo PFC), teremos: 

3 x 4 = 12.
No total Silvia tem 12 maneiras de fazer o trajeto casa – 

trabalho – faculdade.

Podemos dizer que, um evento B pode ser feito de n maneiras, 
então, existem m • n maneiras de fazer e executar o evento B.

FATORIAL DE UM NÚMERO NATURAL

É comum aparecerem produtos de fatores naturais sucessivos 
em problemas de análise combinatória, tais como: 3. 2 . 1 ou 
5. 4 . 3 . 2 . 1, por isso surgiu a necessidade de simplificarmos 
este tipo de notação, facilitando os cálculos combinatórios. 
Assim, produtos em que os fatores chegam sucessivamente até a 
unidade são chamados fatoriais.

Matematicamente:

Dado um número natural n, sendo n є N e n ≥ 2, temos:
n! = n. (n – 1 ). (n – 2). ... . 1

Onde:
n! é o produto de todos os números naturais de 1 até n (lê-

se: “n fatorial”)
Por convenção temos que:

0! = 1
1! = 1

Exemplos:
1) De quantas maneiras podemos organizar 8 alunos em 

uma fila.
Observe que vamos utilizar a mesma quantidade de alunos 

na fila nas mais variadas posições:

Temos que 8! = 8.7.6.5.4.3.2.1 = 40320

2) Dado  , qual o valor dessa fração?

Observe que o denominador é menor que o numerador, 
então para que possamos resolver vamos levar o numerador até 
o valor do denominador e simplificarmos:

TIPOS DE AGRUPAMENTO

Os agrupamentos que não possuem elementos repetidos, 
são chamamos de agrupamentos simples. Dentre eles temos 
aqueles onde a ordem é importante e os que a ordem não é 
importante. Vamos ver detalhadamente cada um deles.

- Arranjo simples: agrupamentos simples de n elementos 
distintos tomados(agrupados) p a p. Aqui a ordem dos seus 
elementos é o que diferencia.

Exemplos:
1) Dados o conjunto S formado pelos números S= 

{1,2,3,4,5,6} quantos números de 3 algarismos podemos formar 
com este conjunto?

Observe que 123 é diferente de 321 e assim sucessivamente, 
logo é um Arranjo.

Se fossemos montar todos os números levaríamos muito 
tempo, para facilitar os cálculos vamos utilizar a fórmula do 
arranjo.

Pela definição temos: A n,p (Lê-se: arranjo de n elementos 
tomados p a p).

Então:

Utilizando a fórmula:
Onde n = 6 e p = 3

Então podemos formar com o conjunto S, 120 números com 
3 algarismos.

2) Uma escola possui 18 professores. Entre eles, serão 
escolhidos: um diretor, um vice-diretor e um coordenador 
pedagógico. Quantas as possibilidades de escolha?

n = 18 (professores)
p = 3 (cargos de diretor, vice-diretor e coordenador 

pedagógico)

- Permutação simples: sequência ordenada de n elementos 
distintos (arranjo), ao qual utilizamos todos os elementos 
disponíveis, diferenciando entre eles apenas a ordem. A 
permutação simples é um caso particular do arranjo simples.
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É muito comum vermos a utilização de permutações em 

anagramas (alterações da sequência das letras de uma palavra).

Pn! = n!
Exemplos:
1) Quantos anagramas podemos formar com a palavra 

CALO?

Utilizando a fórmula da permutação temos:
n = 4 (letras)
P4! = 4! = 4 . 3 . 2 . 1! = 24 . 1! (como sabemos 1! = 1) ⇒ 24 . 

1 = 24 anagramas

2) Utilizando a palavra acima, quantos são os anagramas que 
começam com a letra L?

P3! = 3! = 3 . 2 . 1! = 6 anagramas que começam com a letra L.

- Combinação simples: agrupamento de n elementos 
distintos, tomados p a p, sendo p ≤ n. O que diferencia a 
combinação do arranjo é que a ordem dos elementos não é 
importante.

Vemos muito o conceito de combinação quando queremos 
montar uma comitiva, ou quando temos também de quantas 
maneiras podemos cumprimentar um grupo ou comitiva, entre 
outros.

Exemplos:
1) Uma escola tem 7 professores de Matemática. Quatro 

deles deverão representar a escola em um congresso. Quantos 
grupos de 4 professores são possíveis?

Observe que sendo 7 professores, se invertermos um deles 
de posição não alteramos o grupo formado, os grupos formados 
são equivalentes. Para o exemplo acima temos ainda as seguintes 
possibilidades que podemos considerar sendo como grupo 
equivalentes.

P1, P2, P4, P3 – P2, P1, P3, P4 – P3, P1, P2, P4 – P2, P4, P3, 
P4 – P4, P3, P1, P2 ... 

Com isso percebemos que a ordem não é importante!

Vamos então utilizar a fórmula para agilizar nossos cálculos:

Aqui dividimos novamente por p, para desconsiderar todas 
as sequências repetidas (P1, P2, P3, P4 = P4, P2, P1, P3= P3, P2, 
P4, P1=...).

Aplicando a fórmula:

2) Considerando dez pontos sobre uma circunferência, 
quantas cordas podem ser construídas com extremidades em 
dois desses pontos?

Uma corda fica determinada quando escolhemos dois pontos 
entre os dez.

Escolher (A,D) é o mesmo que escolher (D,A), então sabemos 
que se trata de uma combinação.

Aqui temos então a combinação de 10 elementos tomados 
2 a 2.

Uma corda fica determinada quando escolhemos dois pontos entre os dez.
Escolher (A,D) é o mesmo que escolher (D,A), então sabemos que se trata de 
uma combinação.
Aqui temos então a combinação de 10 elementos tomados 2 a 2.

45 cordas
45 cordas

AGRUPAMENTOS COM REPETIÇÃO
Existem casos em que os elementos de um conjunto repetem-

se para formar novos subconjuntos.
Nestes casos, devemos usar fórmulas de agrupamentos com 

repetição. Assim, teremos:
A) arranjo com repetição;
B) permutação com repetição;
C) combinação com repetição.

Vejamos:

A) Arranjo com repetição: ou arranjo completo, é um grupo 
de p elementos de um dado conjunto, com n elementos distintos, 
onde a mudança de ordem determina grupos diferentes, 
podendo porém ter elementos repetidos.

Indicamos por AR n,p

No arranjo com repetição, temos todos os elementos do 
conjunto à disposição a cada escolha, por isso, pelo Princípio 
Fundamental da Contagem, temos:

Exemplo:
Quantas chapas de automóvel compostas de 2 letras 

nas duas primeiras posições, seguidas por 4 algarismos nas 
demais posições (sendo 26 letras do nosso alfabeto e sendo os 
algarismos do sistema decimal) podem ser formadas?

O número de pares de letras que poderá ser utilizado é:
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Pois podemos repetir eles. Aplicando a fórmula de Arranjo 
com repetição temos:

Para a quantidade de números temos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 10 
algarismos):

Assim o número de chapas que podemos ter é dado pela 
multiplicação dos valores achados:

676 . 10 000 = 6 760 000 possibilidades de placas.
Observação: Caso não pudesse ser utilizada a placa com a 

sequência de zeros, ou seja, com 4 zeros teríamos:

ARn,p=np→AR10,4=676.104-104-104 = 104.(676-1)

B) Permutação com repetição: a diferença entre arranjo 
e permutação é que esta faz uso de todos os elementos do 
conjunto. Na permutação com repetição, como o próprio nome 
indica, as repetições são permitidas e podemos estabelecer uma 
fórmula que relacione o número de elementos, n, e as vezes em 
que o mesmo elemento aparece. 

Com α + β + γ + ... ≤ n

Exemplo:
Quantos são os anagramas da palavra ARARA?
n = 5
α = 3 (temos 3 vezes a letra A)
β = 2 (temos 2 vezes a letra R)

Equacionando temos:

B.1) Permutação circular: a permutação circular com 
repetição pode ser generalizada através da seguinte forma:

Vejamos o exemplo como chegar na fórmula, para aplicação.

- De quantas maneiras 5 meninas que brincam de roda 
podem formá-la? 

Fazendo um esquema, observamos que são posições iguais: 

O total de posições é 5! e cada 5 representa uma só 
permutação circular. Assim, o total de permutações circulares 
será dado por:

C) Combinação com repetição: dado um conjunto com 
n elementos distintos, chama-se combinação com repetição, 
classe p (ou combinação completa p a p) dos n elementos desse 
conjunto, a todo grupo formado por p elementos, distintos ou 
não, em qualquer ordem.

Exemplo:
Em uma combinação com repetição classe 2 do conjunto {a, 

b, c}, quantas combinações obtemos?
Ilustrando temos:

Utilizando a fórmula da combinação com repetição, 
verificamos o mesmo resultado sem necessidade de enumerar 
todas as possibilidades:

n = 3 e p = 2

CRn,p= Cn + p - 1,p→CR 3+2-1,2→CR4,2=

Questões

01. (Câmara de Chapecó/SC – Assistente de Legislação 
e Administração – OBJETIVA/2014) Quantos são os gabaritos 
possíveis para uma prova com 6 questões, sendo que cada 
questão possui 4 alternativas, e apenas uma delas é a alternativa 
correta? 

(A) 1.296 
(B) 3.474 
(C) 2.348 
(D) 4.096

02. (Câmara de São Paulo/SP – Técnico Administrativo – 
FCC/2014) São lançados dois dados e multiplicados os números 
de pontos obtidos em cada um deles. A quantidade de produtos 
distintos que se pode obter nesse processo é 

(A) 36. 
(B) 27. 
(C) 30. 
(D) 21. 
(E) 18. 

03. (PREF. NEPOMUCENO/MG – PORTEIRO – 
CONSULPLAN/2013) Uma dona de casa troca a toalha de rosto 
do banheiro diariamente e só volta a repeti-la depois que já tiver 
utilizado todas as toalhas. Sabe-se que a dona de casa dispõe de 
8 toalhas diferentes. De quantas maneiras ela pode ter utilizado 
as toalhas nos primeiros 5 dias de um mês? 

(A) 4650. 
(B) 5180. 
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(C) 5460. 
(D) 6720. 
(E) 7260.

04. (BNDES – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – 
CESGRANRIO/2013) Uma empresa de propaganda pretende 
criar panfletos coloridos para divulgar certo produto. O papel 
pode ser laranja, azul, preto, amarelo, vermelho ou roxo, 
enquanto o texto é escrito no panfleto em preto, vermelho ou 
branco. 

De quantos modos distintos é possível escolher uma cor para 
o fundo e uma cor para o texto se, por uma questão de contraste, 
as cores do fundo e do texto não podem ser iguais?

(A) 13
(B) 14
(C) 16
(D) 17
(E) 18

05. (TCE/BA – ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – 
FGV/2013) Um heptaminó é um jogo formado por diversas 
peças com as seguintes características:

• Cada peça contém dois números do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7}.
• Todas as peças são diferentes.
• Escolhidos dois números (iguais ou diferentes) do 

conjunto acima, existe uma, e apenas uma, peça formada por 
esses números.

A figura a seguir mostra exemplos de peças do heptaminó.

O número de peças do heptaminó é
(A) 36.
(B) 40.
(C) 45.
(D) 49.
(E) 56.

06. (SANEAR – FISCAL - FUNCAB/2013) Os números dos 
segredos de um determinado modelo de cadeado são compostos 
por quatro algarismos do conjunto C = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.

O número máximo de segredos distintos, desse modelo de 
cadeado, que começam com um algarismo ímpar e terminam 
com um algarismo par, é:

(A) 1.120
(B) 1.750
(C) 2.255
(D) 2.475
(E) 2.500

07. (PM/SP – CABO – CETRO/2012) Uma lei de certo país 
determinou que as placas das viaturas de polícia deveriam ter 
3 algarismos seguidos de 4 letras do alfabeto grego (24 letras). 
Sendo assim, o número de placas diferentes será igual a 

(A) 175.760.000. 
(B) 183.617.280. 
(C) 331.776.000. 
(D) 358.800.000.

08. (TJ/RS - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA 
E ADMINISTRATIVA – FAURGS/2012) O Tribunal de Justiça 
está utilizando um código de leitura de barras composto por 5 
barras para identificar os pertences de uma determinada seção 
de trabalho. As barras podem ser pretas ou brancas. Se não pode 
haver código com todas as barras da mesma cor, o número de 
códigos diferentes que se pode obter é de

(A) 10.
(B) 30.
(C) 50.
(D) 150.
(E) 250.

09. (SEED/SP – AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
– VUNESP/2012) Um restaurante possui pratos principais 
e individuais. Cinco dos pratos são com peixe, 4 com carne 
vermelha, 3 com frango, e 4 apenas com vegetais. Alberto, 
Bianca e Carolina pretendem fazer um pedido com três pratos 
principais individuais, um para cada. Alberto não come carne 
vermelha nem frango, Bianca só come vegetais, e Carolina só 
não come vegetais. O total de pedidos diferentes que podem ser 
feitos atendendo as restrições alimentares dos três é igual a 

(A) 384.
(B) 392.
(C) 396.
(D) 416.
(E)432.

10. (PREF. JUNDIAI/SP – ELETRICISTA – MAKIYAMA/2013) 
Dentre os nove competidores de um campeonato municipal 
de esportes radicais, somente os quatro primeiros colocados 
participaram do campeonato estadual. Sendo assim, quantas 
combinações são possíveis de serem formadas com quatro 
desses nove competidores? 

(A) 126 
(B)120 
(C) 224 
(D) 212 
(E) 156 

11. (PREF. LAGOA DA CONFUSÃO/TO – ORIENTADOR 
SOCIAL – IDECAN/2013) Renato é mais velho que Jorge de 
forma que a razão entre o número de anagramas de seus nomes 
representa a diferença entre suas idades. Se Jorge tem 20 anos, 
a idade de Renato é 

(A) 24.
(B) 25. 
(C) 26. 
(D) 27.
(E) 28. 

12. (PREF. NEPOMUCENO/MG – TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO – CONSULPLAN/2013) Numa sala há 3 
ventiladores de teto e 4 lâmpadas, todos com interruptores 
independentes. De quantas maneiras é possível ventilar e 
iluminar essa sala mantendo, pelo menos, 2 ventiladores ligados 
e 3 lâmpadas acesas? 

(A) 12.
(B) 18. 
(C) 20. 
(D) 24. 
(E) 36.

13. (CREA/PR – AGENTE ADMINISTRATIVO – 
FUNDATEC/2013) A fim de vistoriar a obra de um estádio de 
futebol para a copa de 2014, um órgão público organizou uma 
comissão composta por 4 pessoas, sendo um engenheiro e 3 
técnicos. 

Sabendo-se que em seu quadro de funcionários o órgão 
dispõe de 3 engenheiros e de 9 técnicos, pode-se afirmar que 
a referida comissão poderá ser formada de _____ maneiras 
diferentes. 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
do trecho acima. 

(A) 252 
(B) 250 
(C) 243 
(D) 127 
(E) 81 

14. (ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS – MÚSICA – 
EXÉRCITO BRASILEIRO/2013) Colocando-se em ordem 
alfabética os anagramas da palavra FUZIL, que posição ocupará 
o anagrama ZILUF. 

(A) 103 
(B) 104 
(C) 105 
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(D) 106 
(E) 107 

15. (CODEMIG – ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO 
DE CONCURSOS/2013) Oito amigos encontraram-se em uma 
festa. Se cada um dos amigos trocar um aperto de mão com cada 
um dos outros, quantos apertos de mão serão trocados?

(A) 22.
(B) 25.
(C) 27.
(D) 28.

Respostas

01. Resposta: D.
4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 = 4096

02. Resposta: E.
_ _
6.6=36
Mas, como pode haver o mesmo produto por ser dois dados, 

36/2=18

03. Resposta: D.
_ _ _ _ _
8.7.6.5.4=6720

04. Resposta: C.
_ _
6.3=18
Tirando as possibilidades de papel e texto iguais:
P P e V V=2 possibilidades
18-2=16 possiblidades

05. Resposta: A.
Teremos 8 peças com números iguais.

Depois, cada número com um diferente
7+6+5+4+3+2+1
8+7+6+5+4+3+2+1=36

06. Resposta: E.
O primeiro algarismo tem 5 possibilidades: 1,3,5,7,9
Os dois do meio tem 10 possibilidades, pois pode repetir os 

números
E o último tem 5: 0,2,4,6,8
_ _ _ _
5.10.10.5=2500

07. Resposta: C.
Algarismos possíveis: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9=10 algarismos
 _   _   _     _   _   _   _
10⋅10⋅10 ⋅ 24⋅24⋅24 ⋅24=331.776.000

08. Resposta: B.
_ _ _ _ _
2⋅2⋅2⋅2⋅2=32 possibilidades se pudesse ser qualquer uma 

das cores
Mas, temos que tirar código todo preto e todo branco.
32-2=30

09. Resposta: E.
Para Alberto:5+4=9
Para Bianca:4
Para Carolina: 12
_ _ _
9.4.12=432

10. Resposta: A.

1001.
C_9,4 = 9! / 5!4! = (9∙8∙7∙6∙5!) / (5!∙24) = 126

11. Resposta: C.
Anagramas de RENATO
_ _ _ _ _ _
6.5.4.3.2.1=720
Anagramas de JORGE
_ _ _ _ _
5.4.3.2.1=120

Razão dos anagramas: 

Se Jorge tem 20 anos, Renato tem 20+6=26 anos

12. Resposta: C.
1ª possibilidade:2 ventiladores e 3 lâmpadas

 

 

 
2ª possibilidade:2 ventiladores e 4 lâmpadas

 

 

 
3ª possibilidade:3 ventiladores e 3 lâmpadas

 

 

 
4ª possibilidade:3 ventiladores e 4 lâmpadas

 

 

 
Somando as possibilidades: 12 + 3 + 4 + 1 = 20

13. Resposta: A.
Engenheiros

Técnicos

3 . 84 = 252 maneiras

14. Resposta: D.
F _ _ _ _ P4 = 4!
I _ _ _ _ P4 = 4!
L _ _ _ _p4 = 4!
U_ _ _ _P4 = 4!
ZF_ _ _P3 = 3!
ZIF_ _P2 = 2!
ZILFU-1 
ZILUF
4 . 4! + 3! + 2! + 1 = 105
Portanto, ZILUF está na 106 posição.
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15. Resposta: D.
A primeira pessoa apertará a mão de 7
A Segunda, de 6, e assim por diante.
Portanto, haverá: 7+6+5+4+3+2+1=28

Anotações
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Direito Constitucional 1 

 
 

 
 

Princípios fundamentais 
 
Os princípios são aqueles que guardam os valores 

fundamentais da ordem jurídica. Nos princípios 
constitucionais, condensam-se bens e valores considerados 
fundamentos de validade de todo o sistema jurídico.  

Os princípios constituem ideias gerais e abstratas que 
expressam, em menor ou maior escala, todas as normas que 
compõem a seara do direito. Poderíamos dizer que cada área 
do direito retrata a concretização de certo número de 
princípios, que constituem o seu núcleo central. Eles possuem 
uma força que permeia todo o campo sob seu alcance, daí por 
que todas as normas que compõem o direito constitucional 
devem ser estudadas, interpretadas e compreendidas à luz 
desses princípios. Os princípios consagrados 
constitucionalmente servem, a um só tempo, como objeto da 
interpretação constitucional e como diretriz para a atividade 
interpretativa, como guias a opção de interpretação.  

Os princípios constituem a base, o alicerce de um sistema 
jurídico. São verdadeiras proposições lógicas que 
fundamentam e sustentam um sistema.  

Sabe-se que os princípios, ao lado das regras, são normas 
jurídicas. Os princípios, porém, exercem dentro do sistema 
normativo um papel diferente dos das regras. As regras, por 
descreverem fatos hipotéticos, possuem a nítida função de 
regular, direta ou indiretamente, as relações jurídicas que se 
enquadrem nas molduras típicas por elas descritas. Não é 
assim com os princípios, que são normas generalíssimas 
dentro do sistema. 

Serve o princípio como limite de atuação do jurista. No 
mesmo passo em que funciona como vetor de interpretação, o 
princípio tem como função limitar a vontade subjetiva do 
aplicador do direito, vale dizer, os princípios estabelecem 
balizamentos dentro dos quais o jurista exercitará sua 
criatividade, seu senso do razoável e sua capacidade de fazer a 
justiça do caso concreto. 

Existem princípios constitucionais positivados, dos quais 
são destacados os princípios fundamentais do Estado 
Brasileiro insertos nos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal 
(CF) e que merecem estudo aprofundado, por serem tema 
constante em provas de concursos:  

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 

 
O artigo define a forma de Estado (Federativa) e a forma de 

Governo (República) em duas palavras “República 
Federativa”, “formada pela União indissolúvel” (nenhum ente 

pode pretender se separar), numa Federação não existe a 
hipótese de separação, “constitui em Estado Democrático de 
Direito”. Essa expressão traz em si a ideia do Estado formado 
a partir da vontade do povo, voltado para o povo e ao interesse 
do povo (o povo tem uma participação ativa, sempre com o 
respeito aos Direitos e garantias fundamentais), e tem por 
fundamentos: 1) Cidadania; 2) Soberania; 3) Dignidade da 
pessoa humana; 4) Valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e 5) Pluralismo político. 

 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

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

 
a) O Poder Executivo é um dos poderes governamentais, 

segundo a teoria da separação dos poderes cuja 
responsabilidade é a de implementar, ou executar, as leis e a 
agenda diária do governo ou do Estado.). O poder executivo 
varia de país a país. Nos países presidencialistas, o poder 
executivo é representado pelo seu presidente, que acumula as 
funções de chefe de governo e chefe de estado.  

b) O Poder Legislativo é o poder de legislar, criar leis. No 
sistema de três poderes proposto por Montesquieu, o poder 
legislativo é representado pelos legisladores, homens que 
devem elaborar as leis que regulam o Estado. O poder 
legislativo na maioria das repúblicas e monarquias é 
constituído por um congresso, parlamento, assembleias ou 
câmaras. O objetivo do poder legislativo é elaborar normas de 
direito de abrangência geral (ou, raramente, de abrangência 
individual) que são estabelecidas aos cidadãos ou às 
instituições públicas nas suas relações recíprocas. 

c) O Poder judiciário é um dos três poderes do Estado 
moderno na divisão preconizada por Montesquieu em sua 
teoria da separação dos poderes. Ele possui a capacidade de 
julgar, de acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo e 
de acordo com as regras constitucionais em determinado país. 
Ministros, desembargadores e Juízes formam a classe dos 
magistrados (os que julgam).  

 
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. 

 
Traz os objetivos da República Federativa do Brasil. É uma 

norma programática. Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.  

 
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; 

1. Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988) 

1.1. Princípios fundamentais 
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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. 

 
Traz os princípios que regem o Brasil nas suas relações 

internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se nas 
suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
independência nacional, prevalência dos direitos humanos, 
autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade 
entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, 
repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo 
político. 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.  

Outros princípios fundamentais estão espalhados por todo 
o texto constitucional, de forma explícita ou implícita. Muitos 
de forma até repetitiva, para que não sejam desconsiderados. 
As colisões de princípios são resolvidas pelo critério de 
peso, preponderando o de maior valor no caso concreto, pois 
ambas as normas jurídicas são consideradas igualmente 
válidas. Por exemplo: o eterno dilema entre a liberdade de 
informação jornalística e a tutela da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas (CF/88, art. 220, 
§1º). Há necessidade de compatibilizar ao máximo os 
princípios, podendo prevalecer, no caso concreto, a aplicação 
de um ou outro direito. 

 
Questões 

 
01. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) São fundamentos constitucionais expressos da 
República Federativa do Brasil: 

(A) soberania; cidadania; dignidade da pessoa humana; 
monopólio da economia estratégica; bicameralismo. 

(B) soberania; cidadania; dignidade da pessoa humana; 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; pluralismo 
político. 

(C) dignidade da pessoa humana; valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; centralismo político e 
democrático; defesa da família. 

(D) cidadania; livre iniciativa; pluricameralismo; defesa da 
propriedade privada; defesa da família. 

(E) dignidade da pessoa humana; valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; monopólio da economia 
estratégica; defesa social; defesa do meio ambiente. 

 
02. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) A 

República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF). 
Com base no enunciado acima é correto afirmar, exceto: 

(A) são objetivos fundamentais da república federativa 
do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais. 

(B) a soberania, a cidadania e o pluralismo político não 
são fundamentos da república federativa do brasil. 

(C) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

(D) é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado 
o anonimato. 

(E) construir uma sociedade livre, justa e solidária é um 
dos objetivos fundamentais da república federativa do Brasil. 

 
03. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) A 

Constituição brasileira inicia com o Título I dedicado aos 
“princípios fundamentais”, que são as regras informadoras de 

todo um sistema de normas, as diretrizes básicas do 
ordenamento constitucional brasileiro. São regras que contêm 
os mais importantes valores que informam a elaboração da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

Diante dessa afirmação, analise as questões a seguir e 
assinale a alternativa correta. 

I - Nas relações internacionais, a República brasileira rege-
se, entre outros, pelos seguintes princípios: autodeterminação 
dos povos, defesa da paz, igualdade entre os Estados, 
concessão de asilo político.  

II - Os princípios não são dotados de normatividade, ou 
seja, possuem efeito vinculante, mas constituem regras 
jurídicas efetivas.  

III - Violar um princípio é muito mais grave que transgredir 
uma norma qualquer, pois implica ofensa a todo o sistema de 
comandos.  

IV - São princípios que norteiam a atividade econômica no 
Brasil: a soberania nacional, a função social da propriedade, a 
livre concorrência, a defesa do consumidor; a propriedade 
privada. 

V - A diferença de salários, de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil a qualquer dos 
trabalhadores urbanos e rurais fere o princípio da igualdade 
do caput do art. 5º da Constituição Federal. 

(A) Apenas I, II, III estão corretas. 
(B) Apenas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas III e V estão corretas. 
(D) Apenas I, III, IV e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas. 
 
04. (DPE/GO - Defensor Público - UFG/2014) A 

propósito dos princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil, reconhece-se que: 

(A) o pluralismo político está inserido entre seus 
objetivos. 

(B) a livre iniciativa é um de seus fundamentos e se 
contrapõe ao valor social do trabalho. 

(C) a dignidade é também do nascituro, o que 
desautoriza, portanto, a prática da interrupção da gravidez 
quando decorrente de estupro. 

(D) a promoção do bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de 
discriminação, é um de seus objetivos. 

(E) o legislativo, o executivo e o judiciário, dependentes 
e harmônicos entre si, são poderes da união. 

 
05. (DPE/DF - Analista - Assistência Judiciária - 

FGV/2014) Sobre os Princípios Fundamentais da República 
Federativa do Brasil, à luz do texto constitucional de 1988, é 
INCORRETO afirmar que: 

(A) a República Federativa do Brasil tem como 
fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 
pluralismo político. 

(B) a República Federativa do Brasil tem como objetivos 
fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

(C) todo o poder emana do povo, que o exerce 
unicamente por meio de representantes eleitos. 

(D) entre outros, são princípios adotados pela República 
Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, os 
seguintes: a independência nacional, a prevalência dos direitos 
humanos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

(E) a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a 
defesa da paz são princípios regedores das relações 
internacionais da República Federativa do Brasil. 
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06. (TJ/MG - Juiz - FUNDEP/2014) Assinale a alternativa 
que descreve COMPLETAMENTE os objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

(A) Erradicar a pobreza e o analfabetismo. 
(B) Garantir o desenvolvimento pessoal dos cidadãos e 

construir a riqueza de sua gente. 
(C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

garantindo o desenvolvimento nacional com erradicação da 
pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades 
sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

(D) Promover a defesa nacional contra atos de Estados 
estrangeiros que intervierem nos assuntos internos da nação 

 
07. (MPE/MA - MPE/2014) Sobre os fundamentos da 

República Federativa do Brasil é incorreto afirmar que: 
(A) Podemos falar na existência de soberania popular 

quando a soberania reside no povo (fonte do poder) e quando 
o poder pertence ao povo (titularidade do poder);  

(B) Todos os preceitos que identificam o regime adotado 
como democrático são bens reveladores da ideia de Direito ou 
da ordem de valores acolhida na constituição, refletindo-se, 
contudo, apenas indiretamente nas normas atributivas de 
direitos e, portanto, não se impondo diretamente ao intérprete 
e aplicador das normas constitucionais e legais;  

(C) A menção à democracia realizada no caput do art. 1º 
da CF/88 incorpora uma regra prescritiva e não uma regra 
negativa ou proibitiva, na medida em que obriga a que na 
expressão e na organização políticas se observem as regras 
inerentes a uma ordem constitucional democrática; 

(D) A separação e a interdependência dos poderes, 
conforme previsto no art. 2º da CF/88, constitui-se em 
princípio coessencial ao Estado de Direito, não se exaurindo 
nos órgãos de soberania e nem sequer nos demais órgãos do 
Estado, abrangendo de igual forma os estados federados e os 
municípios;  

(E) Constitui-se em exemplo de dispositivo de natureza 
constitucional que trata diretamente da dignidade da pessoa 
humana o previsto no art. 79 do ADCT, que instituiu o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, com o objetivo de 
viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de 
subsistência e com recursos para serem aplicados em ações 
suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, 
reforço de renda familiar e outros programas de relevante 
interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida. 

 
08. (MPE/MA - MPE/2014) Atualmente a aplicação do 

preceito da dignidade da pessoa humana, conforme previsão 
do inciso III, do art. 1º, da CF de 1988, tem se revelado 
relativamente constante nas decisões provenientes do STF e 
STJ, assim como dos demais órgãos judiciários. Sobre esse 
fundamento do Estado Democrático de Direito, é correto 
afirmar que: 

(A) Embora a dignidade da pessoa humana conste do rol 
dos direitos e garantias fundamentais expressos na Magna 
Carta, foi também consagrada como princípio e valor 
fundamental e, como tal, deve servir de norte ao intérprete, ao 
qual incumbe a missão de assegurar-lhe a necessária força 
normativa;  

(B) A qualificação normativa da dignidade da pessoa 
humana como princípio fundamental traduz a certeza de que 
o art. 1º, III, da Constituição contém apenas uma declaração de 
conteúdo ético, na medida em que representa uma norma 
jurídico-positiva não dotada, em sua plenitude, de status 
constitucional formal e material;  

(C) Pelo menos no que concerne à sua dimensão 
principiológica, a dignidade da pessoa humana atua como uma 
espécie de mandado de otimização, ordenando a proteção e 
promoção da dignidade da pessoa, a ser realizada na maior 

medida possível, ainda que desconsiderando as possibilidades 
fáticas e jurídicas existentes;  

(D) A dignidade humana serve como elemento limitador 
dos direitos fundamentais, pois age como justificativa para a 
imposição de restrição a estes, podendo também atuar como 
limite aos limites desses mesmos direitos, ao exercer 
restrições à atividade limitadora no âmbito dos direitos 
fundamentais, com o objetivo de coibir eventual abuso que 
possa levar ao seu esvaziamento ou supressão;  

(E) Na sua atuação como limite à atuação estatal e da 
comunidade em geral, a dignidade implica apenas que a pessoa 
não pode ser reduzida à condição de mero objeto da ação 
própria e de terceiros, não provocando diretamente a adoção 
de medidas contra a atuação estatal ou de terceiros que a 
violem ou ameacem o nascimento de direitos fundamentais 
negativos. 

 
09. (Prefeitura de Recife/PE - Procurador- FCC/2014) 

Entre os princípios que regem, segundo a Constituição Federal, 
a República Federativa do Brasil nas suas relações 
internacionais, encontram-se os seguintes: 

(A) defesa da paz, soberania nacional, não-intervenção e 
repúdio a todas as formas de tratamento desumano ou 
degradante. 

(B) autodeterminação dos povos, cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade e promoção do bem-
estar e da justiça social. 

(C) defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, não-
intervenção e repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

(D) soberania nacional, proteção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, não intervenção e solução 
pacífica dos conflitos. 

(E) cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade, proteção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, promoção do bem-estar e da justiça social. 

 
10. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

A concessão de asilo político é um dos princípios que 
regem a República Federativa do Brasil nas suas relações 
internacionais. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
11. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) 

Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria dos direitos 
fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição 
Federal de 1988 (CF).  

A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da 
República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna 
em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o 
interesse coletivo em detrimento do direito individual. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
12. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) 

Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria dos direitos 
fundamentais e dos princípios fundamentais na Constituição 
Federal de 1988 (CF).  

O pluralismo político traduz a liberdade de convicção 
filosófica e política, assegurando aos indivíduos, além do 
engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de 
forma apartidária. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
13. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014) A 

República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em um Estado 

(A) democrático de Direito.  
(B) burocrático. 
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(C) o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos 
Deputados. 

(D) socialista progressista. 
(E) humanitário social. 
 
14. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014) 

São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
(A) a Federação brasileira, os Estados e os Municípios. 
(B) o Ministério Público, a Defensoria Pública e a 

Procuradoria Geral do Estado. 
(C) o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos 

Deputados. 
(D) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
(E) o Presidente da República, os Governadores e os 

Prefeitos. 
 
15. (PGE/BA - Procurador - CESPE/2014) Em relação ao 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 
julgue o item seguinte: 

O ADCT concedeu anistia àqueles que foram atingidos por 
atos de exceção, institucionais ou complementares, em 
decorrência de motivação exclusivamente política.  

Certo (   )  Errado (   ) 
 

Respostas 
 
01. Resposta: B. 
Conforme art. 1º da CF/88: 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. 

 
02. Resposta: B. 
Todas as alternativas descrevem características, atributos 

do Estado Democrático de Direito que é a República Federativa 
brasileira, notadamente: erradicação da pobreza e diminuição 
de desigualdades (artigo 3º, III, CF); soberania, cidadania e 
pluralismo político (artigo 1º, I, II e V, CF); princípio da 
legalidade (artigo 5º, II, CF); liberdade de expressão (artigo 5º, 
IV, CF); construção de sociedade justa, livre e solidária (artigo 
3º, I, CF). Sendo assim, incorreta a afirmação de que soberania, 
cidadania e pluralismo político não são fundamentos da 
República Federativa do Brasil, pois estão como tais 
enumerados no artigo 1º, CF, além de decorrerem da própria 
estrutura de um Estado Democrático de Direito. 

 
03. Resposta: D. 
O item “I” descreve alguns dos princípios que regem as 

relações internacionais brasileiras, enumerados no artigo 4º, 
CF, estando correto; o item “II” afasta a normatividade dos 
princípios, o que é incorreto, pois os princípios têm forma 
normativa e, inclusive, podem ser aplicados de forma 
autônoma se não houver lei específica a respeito ou se esta se 
mostrar inadequada, por isso mesmo, correta a afirmação do 
item “III”;  os princípios descritos no item “IV” são alguns dos 
que regem a ordem econômica, enumerados no artigo 170, CF, 
restando correta; o item “V” traz um exemplo de violação ao 
princípio da igualdade material, assegurado no artigo 5º, CF e 
refletido em todo texto constitucional, estando assim correto. 
Logo, apenas o item “II” está incorreto.  

 
04. Resposta: D. 
O artigo 1º, CF traz os princípios fundamentais 

(fundamentos) da República Federativa do Brasil: “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”. O princípio de “A” se encontra no inciso 

V; o de “B” no inciso IV; o de “C” no inciso III, pois viola a 
dignidade humana da mãe forçá-la a dar luz à um filho que 
resulte de estupro; o de “E” decorre dos incisos I e II e é 
previsão do artigo 2º, que dispõe que “são Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário”. Somente resta a alternativa “D”, que 
apesar de realmente trazer um objetivo da República 
Federativa brasileira – previsto no artigo 3º, IV, não tem a ver 
com os princípios fundamentais, mas sim com os objetivos. 

 
05. Resposta: C. 
A democracia brasileira adota a modalidade semidireta, 

porque possibilita a participação popular direta no poder por 
intermédio de processos como o plebiscito, o referendo e a 
iniciativa popular. Como são hipóteses restritas, pode-se 
afirmar que a democracia indireta é predominantemente 
adotada no Brasil, por meio do sufrágio universal e do voto 
direto e secreto com igual valor para todos. Contudo, não é a 
única maneira de se exercer o poder (artigo 14, CF e artigo 1º, 
parágrafo único, CF). 

 
06. Resposta: C. 
O constituinte trabalha no artigo 3º da Constituição 

Federal com os objetivos da República Federativa do Brasil, 
nos seguintes termos: “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”. Somente a alternativa “C” resume todos os 
objetivos elencados neste dispositivo. 

 
07. Resposta: B. 
Em se tratando de norma constitucional, possui força 

normativa e serve de parâmetro ao intérprete na aplicação da 
lei e mesmo de diretriz para o controle de constitucionalidade, 
pouco importando se a densidade normativa é baixa, ou seja, 
se são princípios genéricos e de difícil compreensão teórica na 
prática. Logo, a aplicação não é indireta, mas sim direta. 

 
08. Resposta: D. 
Dignidade da pessoa humana é o principal valor do 

ordenamento ético e, por consequência, jurídico que pretende 
colocar a pessoa humana como um sujeito pleno de direitos 
e obrigações na ordem internacional e nacional, cujo 
desrespeito acarreta a própria exclusão de sua personalidade. 
Logo, estabelece-se na noção de dignidade da pessoa humana 
um aspecto intrínseco de correlação entre direitos e deveres. 
Os próprios direitos afirmados como inerentes à dignidade da 
pessoa humana são obstáculo para o exercício de cada qual 
deles, pois nenhum direito é absoluto, afinal, se todo ser 
humano é digno, todo ser humano deve poder exercê-los, 
sendo que o direito do outro é o limite do exercício de cada 
direito pessoal. 

 
09. Resposta: C. 
O último artigo do título I trabalha com os princípios que 

regem as relações internacionais da República brasileira: “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 
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Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações”. Os grifos apontam que a alternativa “C” 
descreveu corretamente 4 dos princípios que regem as 
relações internacionais da República brasileira. 

 
10. Resposta: Certo. 
O último artigo do título I trabalha com os princípios que 

regem as relações internacionais da República brasileira: “Art. 
4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: [...] X - concessão de 
asilo político”. 

 
11. Resposta: Errado. 
A dignidade da pessoa humana coloca a pessoa humana em 

si, como indivíduo, na qualidade de valor-fonte da sociedade. 
Nem sempre a noção de interesse coletivo implicará na quebra 
do direito individual, pois a dignidade da pessoa humana 
possui forte cunho individual.  

 
12. Resposta: Certo. 
A expressão pluralismo remete ao reconhecimento da 

multiplicidade de ideologias culturais, religiosas, econômicas 
e sociais no âmbito de uma nação. Quando se fala em 
pluralismo político, afirma-se que mais do que incorporar esta 
multiplicidade de ideologias cabe ao Estado nacional fornecer 
espaço para a manifestação política delas. Pluralismo político 
vai além do pluripartidarismo ou multipartidarismo, que é 
apenas uma de suas consequências e garante que mesmo os 
partidos menores e com poucos representantes sejam ouvidos 
na tomada de decisões políticas, porque abrange uma 
verdadeira concepção de multiculturalidade no âmbito 
interno. 

 
13. Resposta: A. 
Consta no caput do artigo 1º, CF: “a República Federativa 

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito [...]”. 

 
14. Resposta: D. 
Dispõe o artigo 2º, CF: “São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário”. 

 
15. Resposta: Certo. 
Regulamenta o artigo 8º do ADCT: “Art. 8º. É concedida 

anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a 
data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em 
decorrência de motivação exclusivamente política, por 
atos de exceção, institucionais ou complementares, aos 
que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de 
dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 
12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na 
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que 
teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os 
prazos de permanência em atividade previstos nas leis e 
regulamentos vigentes, respeitadas as características e 
peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e 
militares e observados os respectivos regimes jurídicos” (grifo 
nosso). 

 

                                                 
1 Adaptado de: 
https://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/
ToqueDeMestre/AntonioLindemberg/lindemberg_toq11.pdf 

 
 

Vigência e eficácia das normas constitucionais 
Como regra geral, todas as normas constitucionais 

apresentam eficácia, algumas jurídica e social e outras apenas 
jurídica. Eficácia social verifica-se na hipótese de a norma 
vigente, isto é, com potencialidade para regular determinadas 
relações, ser efetivamente aplicada a casos concretos. Eficácia 
jurídica, por sua vez, significa que a norma está apta a 
produzir efeitos na ocorrência de relações concretas; mas já 
produz efeitos jurídicos na medida em que a sua simples 
edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que 
com ela conflitam. 

 
Normas de eficácia plena, contida e limitada 

 
Em relação à classificação e aplicabilidade das normas 

constitucionais, conforme bem leciona Antonio Henrique 
Lindemberg1, na esteira da teoria de José Afonso da Silva, 
temos normas: 

 
- De aplicabilidade imediata e eficácia plena: São 

consideradas aquelas que não dependem de atuação 
legislativa posterior para a sua regulamentação, isto é, desde a 
entrada em vigor da Constituição estas normas já estão aptas 
a produzirem todos os seus efeitos. A título de exemplo 
podemos apontar as normas referentes às competências dos 
órgãos (CF, art. 48 e 49) e os remédios constitucionais. 

 
- De aplicabilidade imediata e eficácia contida ou 

restringível: São normas constitucionais em que o legislador 
constituinte regulou suficientemente a matéria, mas 
possibilitou ao legislador ordinário restringir os efeitos da 
norma constitucional. Estas normas constitucionais têm 
aplicabilidade imediata, quer dizer, com a entrada em vigor da 
Constituição elas já são aplicáveis, no entanto, uma lei 
posterior poderá restringir, conter seus efeitos. 

Como exemplo, pode ser citado o art. 5°, XIII da Carta 
Republicana de 1988, que diz ser livre o exercício de qualquer 
trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. Observando este artigo 
veremos que, se não houver uma lei regulamentado as 
profissões, qualquer pessoa poderá exercer qualquer tipo de 
atividade. No entanto, o legislador ordinário poderá, através 
de lei, estabelecer requisitos para o exercício de algumas 
profissões, como é o caso da profissão de advogado, onde a Lei 
8.906/94 veio a estabelecer a necessidade de conclusão do 
curso de bacharelado em direito e ainda a aprovação no exame 
de ordem para aqueles que pretendam exercer a mencionada 
profissão, assim, é de se apontar que a lei veio restringir o 
alcance da norma constitucional, estabelecendo requisitos 
para o exercício profissional. 

 
- De aplicabilidade mediata e eficácia limitada: 

Classificam-se como normas de aplicabilidade mediata e 
eficácia limitada aquelas que precisam de atuação legislativa 
posterior para que possam gerar plenamente todos os direitos 
e obrigações e podem ser subdividas em: 

2. Aplicabilidade das normas 
constitucionais 

2.1. Normas de eficácia plena, 
contida e limitada 

2.2. Normas programáticas 
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- Normas de eficácia limitada quanto aos princípios 
institutivos, que são as normas onde o legislador constituinte 
traça esquemas gerais de estruturação e atribuições dos 
órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário 
os estruture em definitivo, mediante Lei. 

A previsão de criação do Código de Defesa do Consumidor 
(CF, art. 5°, XXXII), a regulamentação do direito de greve do 
servidor público (CF, art. 37, VII), a organização administrativa 
e judiciária dos Territórios Federais (CF, art. 33), são exemplos 
de normas de eficácia limitada. 

- Normas de eficácia limitada quanto aos princípios 
programáticos, que são “aquelas normas constitucionais, 
através das quais o constituinte, em vez de regular direta e 
imediatamente determinados interesses, limitou-se a traçar-
lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos como 
programas das respectivas atividades, visando à realização dos 
fins sociais do Estado”. São normas que dependem de ações 
metajurídicas para serem implementadas, temos como 
exemplo o direito ao salário mínimo digno (CF, art. 7º, IV), o 
direito à moradia, ao trabalho, a segurança (CF, art. 6º). 

Pela própria natureza de direitos que exigem do Estado 
uma conduta prestativa, positiva, nem sempre é possível a sua 
pronta concretização, haja vista a carência e a limitação de 
recursos financeiros para a realização dos atos estatais. 

De acordo com a lição de Gilmar Ferreira Mendes2, estes 
direitos não dependem apenas de uma decisão jurídica, mas 
exigem atuações legislativas e administrativas para a sua real 
concretização, ou seja, são limitados pela conhecida teorização 
da Reserva do Financeiramente Possível. 

Onde o Estado, não possuindo recursos suficientes para 
ofertar todas as prestações relacionadas como direitos 
fundamentais sociais, deve eleger aquelas que julga mais 
pertinentes de acordo com as condições do momento. 

Assim, leciona o citado autor: “Observe-se que, embora tais 
decisões estejam vinculadas juridicamente, é certo que a sua 
efetivação está submetida, dentre outras condicionantes à 
reserva do financeiramente possível”. 

A partir desse critério, poder-se-ia considerar irrazoável a 
condenação do Estado ao pagamento de medicamento 
extremamente caro, enquanto outros cidadãos carecem ainda 
dos medicamentos mais baratos (e por vezes tanto quanto ou 
mais essenciais), por falta de recursos públicos. Isso pode, a 
princípio, ofender a dignidade humana daquela pessoa, e até 
mesmo um alegado “mínimo para a existência” (se 
identificável). Porém, não pode o Judiciário fechar os olhos 
para o macro e aliviar sua consciência diária ao proteger o 
micro.  

Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, 
sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade 
de seu processo de concretização - depende, em grande 
medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às 
possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material 
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto 
da Carta Política. 

Deve ser destacado também que os efeitos normalmente 
atribuídos a estas normas: 

a) Acarretam a revogação dos atos normativos anteriores 
e contrários ao seu conteúdo e, por via de consequência, sua 
desaplicação, independentemente de um declaração de 
inconstitucionalidade, ressaltando-se que entre nós o 
Supremo Tribunal Federal consagrou a tese da revogação, em 

                                                 
2 MENDES, Gilmar. Os direitos fundamentais e seus múltiplos 
significados na Ordem constitucional. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, nº. 10, janeiro, 2002. 

detrimento da assim chamada inconstitucionalidade 
superveniente. 

b) Contêm imposições que vinculam permanentemente o 
legislador, no sentido de que não apenas está obrigado a 
concretizar os programas, tarefas, fins e ordens mais ou menos 
concretas previstas na norma, mas também que o legislador, 
ao cumprir seu desiderato, não se poderá afastar dos 
parâmetros prescritos nas normas de direitos fundamentais a 
prestações. 

c) Implicam a declaração de inconstitucionalidade (por 
ação) de todos os atos normativos editados após a vigência da 
Constituição, caso colidentes com o conteúdo das normas de 
direitos fundamentais, isto é, caso contrários ao sentido dos 
princípios e regras contidos nas normas que os consagram. 

d) Geram um direito subjetivo de cunho negativo no 
sentido de que o particular poderá sempre exigir do Estado 
que se abstenha de atuar em sentido contrário ao disposto na 
norma de direito fundamental prestacional. Cuida-se, 
portanto, de uma dimensão negativa dos direitos positivos, já 
que as normas que os consagram, além de vedarem a emissão 
de atos normativos contrários, proíbem a prática de 
comportamentos que tenham por objetivo impedir a produção 
dos atos destinados à execução das tarefas, fins ou imposições 
contidas na norma de natureza eminentemente programática. 

e) Por fim, ainda verifica-se a possibilidade de ser exigido 
do Estado a concretização dos direitos prestacionais, através 
da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 
103, § 2º) ou através do mandado de injunção (CF, art. 5º, 
LXXI). 

Concluindo, não há, numa Constituição, cláusulas a que se 
deve atribuir meramente o valor material de conselhos, avisos 
ou lições. Todas têm a força imperativa de regras, ditadas pela 
soberania nacional ou popular aos seus órgãos. Muitas, porém, 
não revestem dos meios de ação essenciais ao seu exercício os 
direitos, que outorgam, ou os encargos, que impõem: 
estabelecem competências, atribuições, poderes, cujo uso tem 
de aguardar que a legislatura, segundo o seu critério, os 
habilite a se exercerem. 

 
Normas programáticas 
 
Conforme já estudado, normas ou princípios 

programáticos, que são aquelas normas constitucionais, 
através das quais o constituinte, em vez de regular direta e 
imediatamente determinados interesses, limitou-se a traçar-
lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos 
como programas das respectivas atividades, visando à 
realização dos fins sociais do Estado. As normas programáticas 
são as que estabelecem programas a serem desenvolvidos 
mediante a vontade do legislador infraconstitucional.3 São 
normas que dependem de ações metajurídicas para serem 
implementadas, temos como exemplo o direito ao salário 
mínimo digno (CF, art. 7º, IV), o direito à moradia, ao trabalho, 
a segurança (CF, art. 6º). 

 
Questões 

 
01. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) O dispositivo da chamada “PEC da Bengala” 
(Emenda Constitucional no 88/2015), que prevê que os 
servidores públicos em geral, com exceção dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e 
Tribunal de Contas da União, serão aposentados 
“compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 

Disponível na Internet: http://www.direitopublico.com.br/, acesso 
em 05/2015. 
3 Tavares, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. 
revista e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 102. 
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(setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar”, é classificado pela doutrina como norma 
constitucional de 

(A) eficácia contida. 
(B) eficácia plena. 
(C) eficácia limitada. 
(D) conteúdo programático. 
(E) integração restringível. 
 
02. (STF - Técnico Judiciário - CESPE/2013) Acerca dos 

direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais, dos 
princípios que regem a administração pública e da disciplina 
constitucional dos servidores públicos, julgue o item que se 
segue: “A norma constitucional que trata do direito de greve 
do servidor público é considerada pela literatura e pela 
jurisprudência como norma de eficácia limitada”. 

 
03. (TRF/1ª Região - Juiz Federal - CESPE/2013) 

Considerando a hermenêutica constitucional, assinale a opção 
correta com base na doutrina de referência: 

(A) norma constitucional de eficácia contida incide direta 
e imediatamente sobre a matéria respectiva. 

(B) norma constitucional de eficácia limitada ou reduzida 
somente produz efeitos mediante intervenção do Poder 
Judiciário. 

(C) norma constitucional de eficácia plena tem aplicação 
direta e imediata, mas não integral. 

(D) a aplicação de norma constitucional de eficácia 
reduzida prescinde de lei em sentido material. 

(E) norma constitucional de eficácia plena exige lei 
reguladora, ou integradora, para produzir efeitos jurídicos. 

 
04. (TRT/8ª Região - Técnico Judiciário - CESPE/2013) 

Com relação à eficácia e à aplicabilidade das normas 
constitucionais contidas na CF, assinale a opção correta: 

(A) ao assegurar aos presos o respeito à integridade física 
e moral, a CF estabeleceu uma norma de eficácia limitada, 
devendo referido direito ser regulamentado pelo Congresso 
Nacional, abrindo- se a possibilidade da propositura de 
mandado de injunção se a regulamentação não ocorrer. 

(B) o preceito constitucional segundo o qual é livre a 
manifestação do pensamento, ressalvada a vedação ao 
anonimato, constitui norma de eficácia plena. 

(C) no momento em que ocorreu a promulgação da CF, as 
normas de eficácia plena nela contidas já seriam passíveis de 
produzir efeitos, não havendo necessidade de regulamentação 
infraconstitucional; porém tais normas poderiam ter seu 
conteúdo e alcance restringidos em consequência de legislação 
superveniente. 

(D) a dignidade da pessoa humana é uma norma de eficácia 
limitada, devendo haver regulamentação infraconstitucional 
para que referido direito possa ser exercido. 

(E) as normas programáticas são espécies do gênero 
normas de eficácia contida. 

 
05. (JUCESC - Advogado – FEPESE/2013) O artigo 

constitucional que assevera que são poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário, trata de norma de: 

(A) eficácia plena. 
(B) eficácia contida. 
(C) eficácia limitada. 
(D) princípio institutivo. 
(E) princípio programática. 
 
06. (TJ/SP - Advogado - VUNESP/2013) Analise os 

seguintes dispositivos constitucionais: 
I. O casamento é civil e gratuita a celebração. 
II. 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. 

III. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 

Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura (…). 

Conforme a doutrina clássica, que trata da aplicabilidade 

eficácia das normas constitucionais no direito brasileiro, 

correto afirmar que as disposições elencadas são, 

respectivamente, normas de eficácia: 

(A) plena, limitada e limitada. 

(B) contida, contida e limitada. 

(C) plena, contida e limitada. 

(D) limitada, contida e contida. 

(E) limitada, limitada e contida. 

 

Respostas 

 

01. Resposta: C. 

As normas de aplicabilidade mediata e eficácia limitada 

são aquelas que precisam de atuação legislativa posterior para 

que possam gerar plenamente todos os direitos e obrigações, 

como bem dispõe a parte final do enunciado do inciso II do § 

1° do Art. 40 da CF: “na forma de lei complementar.” 

 

02. Resposta: Correta. 

Conforme posição do STF, no Mandado de Injunção nº 20-

4/DF, publicado no Diário da Justiça de 22.11.96: “o direito de 

greve ao servidor público civil constitui norma de eficácia 

meramente limitada, desprovida, em consequência, de 

autoaplicabilidade, razão pela qual, para atuar plenamente, 

depende de edição da lei complementar exigida pelo próprio 

texto da Constituição”. 

 

03. Resposta: A. 

Resposta: “A” está correta. As normas de eficácia contida 

possuem aplicabilidade direta, imediata e não integral. 

Significa dizer que estas normas incidem a partir de sua 

vigência, sem a necessidade de regulamentação legislativa, 

podendo, posteriormente, serem restringidas por legislação 

infraconstitucional. 

 

04. Resposta: B. 

A Resposta: “B” está correta. O preceito constitucional 

estabelecido no art. 5º, IV, CF/88, que assegura a livre 

manifestação do pensamento, ressalvada a vedação ao 

anonimato, é norma de eficácia plena, pois produz todos os 

efeitos a partir de sua vigência, com aplicabilidade direta, 

imediata e integral. Resposta: “A” – errada-: art. 5º, XLIX, 

CF/88. A Resposta: “C”- errada-: eficácia contida, que produz 

efeitos imediatos. Resposta: “D”- errada-art. 1º, III, CF/88. 

Resposta: “E” – errada- As normas programáticas são espécies 

do gênero normas de eficácia limitada. 

 

05. Resposta: A. 

A Resposta: “A” é a correta conforme art. 2º da CF/88. 

 

06. Resposta: A. 

O item “I” se refere a norma de eficácia plena, pois não 

necessita de regulamentação infraconstitucional, possuindo 

aplicabilidade direta, imediata e integral (art. 226, §1º, CF/88). 
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Direitos e garantias fundamentais 
 
Os primeiros direitos fundamentais têm o seu surgimento 

ligado à necessidade de se imporem limites e controles aos 
atos praticados pelo Estado e suas autoridades constituídas. 
Nasceram, pois, como uma proteção à liberdade do indivíduo 
frente à ingerência abusiva do Estado. Por esse motivo – por 
exigirem uma abstenção, um não-fazer do Estado em respeito 
à liberdade individual – são denominados direitos negativos, 
liberdades negativas, ou direitos de defesa. 

Para os tradicionalistas4, onde a maioria dos 
doutrinadores se firma, o primeiro documento limitativo foi a 
Magna Charta Libertatum, assinada pelo rei João Sem-Terra, 
na Inglaterra, em 1215, sendo uma Carta imposta ao rei pelos 
barões feudais ingleses. Para Carl Schmitt, o documento não 
era direcionado para todos, mas apenas para a elite formada 
por barões feudais, reconhecendo como a primeira 
Constituição propriamente dita a Bill of Rights, promulgada 
em 1688 na Inglaterra, na qual eram previstos direitos para 
todos os cidadãos e não apenas para uma classe.  

A positivação dos direitos fundamentais deu-se a partir da 
Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem 
(em 1789), e das declarações de direitos formuladas pelos 
Estados Americanos, ao firmarem sua independência em 
relação à Inglaterra (Virgínia Bill of Rights, em 1776). 
Originam-se, assim, as Constituições liberais dos Estados 
ocidentais dos séculos XVIII e XIX.  

Os direitos fundamentais assumem hoje também um duplo 
caráter, ou dupla função, na ordem Constitucional: num plano 
subjetivo, operando como garantidores da liberdade 
individual de toda coletividade, enquanto no plano objetivo, 
caracterizam-se pelo fato de sua normatividade transcender à 
aplicação subjetivo individual, pois que também orientam a 
atuação do Estado. Nesse plano, o conteúdo dos direitos 
fundamentais constitui um comando dirigido ao Estado no 
sentido de proteger os direitos, o que implica, além de medidas 
concretas visando a efetivá-los, a atividade legislativa 
destinada a desenvolvê-los. 

Deve ser realçado que os direitos fundamentais se 
relacionam diretamente com a garantia de não-ingerência do 
Estado no plano individual e a consagração da dignidade 
humana, tendo um universal reconhecimento por parte da 
maioria dos Estados, seja em nível constitucional, 
infraconstitucional, seja em nível de direito consuetudinário 
ou mesmo por tratados e convenções internacionais. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Título II os 
direitos e garantias fundamentais, subdividindo-os em cinco 

                                                 
4 DIÓGENES JÚNIOR, José Eliaci Nogueira. Apontamentos Gerais dos 
Direitos Fundamentais. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 19 jun. 2012. 
Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.37586&seo=
1>. 
5 Existem autores que utilizam a denominação para a evolução dos 
direitos fundamentais com o uso da expressão “dimensão”, e não 
“gerações”. A exclusão do termo geração seria em virtude da 
impossibilidade de uma dimensão dos direitos “apagarem” a 
dimensão anterior, uma vez que os direitos se complementam jamais 

capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, 
nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. 

 
Evolução dos Direitos Fundamentais 
 
Os direitos fundamentais foram aos poucos reconhecidos 

pelos textos constitucionais e pelo ordenamento jurídico dos 
países de forma gradativa e histórica, sendo que seu estudo 
pode ser sintetizado da seguinte forma, mediante análise das 
gerações5 dos direitos fundamentais: 

 
1) Direitos de primeira geração: Surgidos no século XVII, 

eles cuidam da proteção das liberdades públicas, ou seja, os 
direitos individuais, compreendidos como aqueles inerentes 
ao homem e que devem ser respeitados por todos os Estados, 
como o direito à liberdade, à vida, à propriedade, à 
manifestação, à expressão, ao voto, entre outros (direitos 
civis e políticos). São limites impostos à atuação do Estado. 

 
2) Direitos de segunda geração: Correspondem aos 

direitos de igualdade, significa um fazer do Estado em prol dos 
menos favorecidos pela ordem social e econômica. Passou-se 
a exigir do Estado sua intervenção para que a liberdade do 
homem fosse protegida totalmente (o direito à saúde, ao 
trabalho, à educação, o direito de greve, entre outros). Veio 
atrelado ao Estado Social da primeira metade do século 
passado. A natureza do comportamento perante o Estado 
serviu de critério distintivo entre as gerações, eis que os de 
primeira geração exigiam do Estado abstenções (prestações 
negativas), enquanto os de segunda exigem uma prestação 
positiva6 (direitos econômicos, sociais e culturais).  

 
3) Direitos de terceira geração: Os chamados de 

solidariedade ou fraternidade, voltados para a proteção da 
coletividade. As Constituições passam a tratar da preocupação 
com o meio ambiente, da conservação do patrimônio histórico 
e cultural, etc. (direitos transindividuais, difusos e 
coletivos). A partir destas, vários outros autores passam a 
identificar outras gerações, ainda que não reconhecidas pela 
unanimidade de todos os doutrinadores. 

 
4) Direitos de quarta geração: Segundo orientação de 

Norberto Bobbio, a quarta geração de direitos humanos está 
ligada à questão do biodireito. Referida geração de direitos 
decorreria dos avanços no campo da engenharia genética, ao 
colocarem em risco a própria existência humana, por meio da 
manipulação genética.  

Por outro lado, o Professor Paulo Bonavides, afirma que 
em razão do processo de globalização econômica, com 
consequente afrouxamento da soberania do Estado Nacional, 
existe uma tendência de globalização dos direitos 
fundamentais, de forma a universalizá-los 
institucionalmente, sendo a única que realmente interessaria 
aos povos da periferia, citando como exemplos: o direito à 
democracia, à informação e ao pluralismo.  

 
5) Direitos da quinta geração: Em que pese 

doutrinadores enquadrarem os direitos humanos de quinta 
geração como sendo os que envolvam a cibernética e a 
informática. Paulo Bonavides, vê na quinta geração o espaço 

se excluem. Ressalte-se que podem ser encontrados em provas 
ambas as expressões gerações e dimensões indistintamente, devendo 
serem tidas como sinônimas. 
6 Os direitos de segunda geração, ao invés de se negar ao Estado uma 
atuação (cunho negativo), exige-se dele que preste políticas públicas, 
tratando-se, portanto de direitos positivos, impondo ao Estado uma 
obrigação de fazer, correspondendo aos direitos à saúde, educação, 
trabalho, habitação, previdência social, assistência social, entre 
outros. 

3. Direitos e garantias 
fundamentais 

3.1. Direitos e deveres 
individuais e coletivos, 

direitos sociais, direitos de 
nacionalidade, direitos 

políticos, partidos políticos 
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para o direito à paz, chegando a afirmar que a paz é axioma 
da democracia participativa, ou ainda, supremo direito da 
humanidade. 

Vale observar que, ainda que se fale em gerações, não 
existe qualquer relação de hierarquia entre estes direitos, 
mesmo porque todos interagem entre si, de nada servindo um 
sem a existência dos outros. Esta nomenclatura adveio apenas 
em decorrência do tempo de surgimento, na eterna e constante 
busca do homem por mais proteção e mais garantias, com o 
objetivo de alcançar uma sociedade mais justa, igualitária e 
fraterna. 

 

 
 
Características gerais dos direitos fundamentais 
 
Segundo o Professor José Afonso da Silva; direitos e 

garantias fundamentais são aquelas prerrogativas e 
instituições que o Direito Positivo concretiza em garantias de 
uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas, são 
considerados indispensáveis. Vejamos as seguintes 
características: 

 
- Historicidade: são produtos da evolução histórica. 
 
- Inalienabilidade: Não é possível a transferência de 

direitos fundamentais, a qualquer título ou forma (ainda que 
gratuita); 

 
- Irrenunciabilidade: Não está sequer à disposição do seu 

titular, abrir mão de sua existência. Pode até não usá-los 
adequadamente, mas não pode renunciar à possibilidade de 
exercê-los. 

 
- Imprescritibilidade: Não se perdem com o decurso do 

tempo; 
 
- Relatividade ou Limitabilidade: Não há nenhuma 

hipótese de direito humano absoluto, eis que todos podem ser 
ponderados com os demais. Como esclarece à perfeição André 
Ramos Tavares, ao afirmar: “não existe nenhum direito 
humano consagrado pelas constituições que se possa 
considerar absoluto, no sentido de sempre valer como máxima 
a ser aplicada nos casos concretos, independentemente da 
consideração de outras circunstâncias ou valores 
constitucionais”. Nesse sentido, é correto afirmar que os 
direitos fundamentais não são absolutos.7 

 
- Universalidade: São reconhecidos em todo o mundo. 

Todos os seres humanos têm direitos fundamentais que 
devem ser devidamente respeitados. 

 
 
 
 

                                                 
7 Tavares, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. 
revista e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Efetividade dos direitos fundamentais. 
 
Considerando que possuem os direitos fundamentais 

como objeto uma conduta positiva, os direitos sociais 
reclamam uma posição ativa do Estado nas esferas econômica 
e social. Diferentemente do que ocorre com os direitos de 
defesa, que são diretamente aplicáveis e capazes de 
desencadear todos os seus efeitos jurídicos extraídos do texto 
constitucional. Por isso, a questão da aplicabilidade e 
efetividade dos direitos sociais suscita grandes dúvidas em 
todo o ordenamento jurídico pátrio. 

Embora reconhecidamente dotados de aplicabilidade 
diversa dos direitos de defesa, os direitos sociais de prestação 
acabam por integrar o raciocínio de que não existe norma 
constitucional desprovida de eficácia e aplicabilidade, pois a 
constituição, por ser a ordenação suprema do Estado e possuir 
a sua própria força normativa, deve encontrar em si mesma a 
tutela e a garantia de seus comandos, de forma a alcançar a sua 
máxima efetividade. 

Partindo dessa premissa, o artigo 5º, parágrafo 1º da 
CF/88, reconhecendo a preponderância dos direitos 

fundamentais sobre todo o ordenamento jurídico pátrio, 
revela que as normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. 
Assim, por esse raciocínio, a interpretação constitucional 

deve ser no sentido de que, de forma extensiva, deve ser 
alcançado todo o sistema dos direitos fundamentais, 
impedindo que algumas categorias, tais como os direitos 
sociais de prestação, que dependem de uma atuação positiva 
do Estado, se tornem letra morta do texto constitucional. 

 
Perspectiva dos direitos fundamentais. 
 
Os direitos fundamentais surgiram com o objetivo inicial 

de assegurar as liberdades individuais das pessoas, exigindo 
uma ação negativa do Estado, surgindo, portanto, como um 
direito subjetivo. Há também o entendimento doutrinário de 
que, com o surgimento das novas gerações de direitos 
fundamentais, especialmente os direitos sociais e coletivos, os 
direitos fundamentais possuem também uma dimensão 
objetiva. 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais está 
relacionada ao Estado Democrático de Direito cujas as 
constituições democráticas assumem um sistema de valores 
que os direitos fundamentais revelam e positivam, conforme 
adiante será estudado. 

 
Direitos a prestações negativas. 
 
Os direitos a prestações negativas, cujos efeitos subjetivos 

se traduzem em deveres de não-afetações, não-impedimentos 
ou não eliminações, são aqueles, como os denominados dentre 
os direitos sociais que o legislador constituinte alinhou como 
direito tipicamente de defesa, tais como no artigo 7º o direito 
à irredutibilidade do salário (VI), a garantia de salário não 
inferior ao mínimo (VII), a proibição de diferenciações de 
salários, de funções e de critérios de admissão em razão de 
sexo, idade, cor ou estado civil (XXX), a proibição de distinção 
entre trabalho manual, técnico e intelectual (XXXII) e a 
igualdade de direitos entre os trabalhadores com vínculo 
permanente e vínculo avulso (XXXIV).  

 
Direitos a não-impedimentos.  
 
Os direitos de defesa, no que diz com sua perspectiva 

subjetiva, produzem efeitos que genericamente se podem 
identificar como direitos a não-impedimentos de ações.  
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Como exemplo, temos o caso da liberdade religiosa de que 
trata o artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, no 
qual, ao mesmo tempo em que confere ao titular do direito 
fundamental um direito a algo, estabelece um direito ao não-
impedimento do exercício do quanto ali estatuído. No mesmo 
enunciado se contém, pois, o direito à crença religiosa e o 
direito a não sofrer atos que configurem formas de 
impedimento ao exercício de tal direito. 

Nesse caso, é incluído no âmbito da proteção da norma em 
seu aspecto negativo qualquer hipótese fática que 
consubstancie ato de impedimento ao exercício do direito à 
liberdade religiosa. Nesta perspectiva, quando o próprio 
Estado é responsável pela prática de qualquer ato de 
perturbação do direito fundamental, a proteção constitucional 
ocorrerá em termos de um direito de defesa, sob a modalidade 
de criar para o perturbador um dever de não impedir o 
comportamento protegido.  

Por outro lado, quando um indivíduo for o responsável 
pela perturbação que impede o exercício da liberdade 
protegida titularizada por outro indivíduo, surge para o 
Estado, em função do dever de proteção, o dever de prestar 
positivamente algo ao titular do direito perturbado. 

 
Direitos a não-afetação de propriedades e situações.  
 
Ainda no estudo dos direitos tidos como de defesa, devem 

ser lembrados aqueles cujas normas estabelecem para o 
Estado obrigações de não afetar propriedades ou situações do 
titular do direito. Os exemplos apesentados pela doutrina são 
o direito à vida (CF/88, caput do artigo 5º), direito à saúde (art 
6º, caput), direito à inviolabilidade do domicílio (art.5º, XI); 
direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem (art. 5º, X), o direito à inviolabilidade do 
sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas (art. 
5º, XII), o direito ao respeito à integridade física e moral dos 
presos (art. 5º, XLIX). 

 
Direitos a não eliminação de posições jurídicas. 
 
Em relação aos direitos fundamentais, se observa que 

existem aqueles que, além de estabelecerem em favor do 
titular uma específica forma de proteção a um direito a algo, 
estatuem, do mesmo tempo, para o Estado, um dever de não 
eliminar aquelas determinadas posições, condições ou 
situações de vantagem jurídica ou, ainda, de prover 
imediatamente a cessação de uma lesão ou ameaça a direito 
especificamente incluído em seu âmbito de proteção. 

As garantias institucionais oriundas dos direitos de defesa 
que se efetivam como direitos à não-eliminação de posições, 
situações ou condições de vantagem jurídica, tanto podem 
referir-se ao direito objetivo, em defesa do interesse coletivo, 
como podem referir-se a um direito subjetivo, como proteção 
a interesse individual, assim como podem dizer respeito a 
instituições de direito público, também em se referir aos 
institutos de direito privado, guindados à categoria 
constitucional.  

Na primeira das hipóteses (garantia institucional ao 
direito objetivo), têm-se como exemplos as garantias da 
rigidez constitucional (art. 60, incisos I, II, III), da separação 
dos Poderes (art. 2º), do controle concentrado de 
constitucionalidade (art. 102, I, parágrafos 1º e 2º), a 
inalterabilidade da forma federativa (art. 60, parágrafo 4º, I). 
Da segunda possibilidade (garantia institucional a direito 
subjetivo), são exemplos as garantias institucionais da 
propriedade (art. 5º, XXII), do direito de herança (art. 5º, XXXI, 
dos direitos autorais) (art. 5º, XXVII).  

 

                                                 
8 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República 
Federal da Alemanha. p. 239. 

Direitos a prestações positivas. 
 
Os direitos a prestações positivas são vinculados à ideia de 

que é incumbência do Estado disponibilizar os meios materiais 
e os implementos das condições fáticas aptas a possibilitarem 
o exercício das liberdades. Para alguns doutrinadores, têm 
esses direitos como principal objetivo assegurar tanto aos 
indivíduos, quanto aos grupos em que se inserem, a 
participação na vida política, econômica, social e cultural.  

Como característica, temos que, objetivamente se 
constituem em um conjunto de normas através das quais o 
Estado se desincumbe de sua tarefa de equilibrar as 
desigualdades sociais; e, do ponto de vista subjetivo, de serem 
faculdades atribuídas a indivíduos e grupos de participarem 
dos benefícios da vida em comunidade, que corresponde a 
direitos a prestações diretas e indiretas pelo poder público.  

Os direitos a prestações podem ser definidos como sendo 
todos os direitos fundamentais a um ato positivo, uma ação do 
Estado, identificando-os como contrapartida exata ao conceito 
de direitos de defesa.  

Dentre tais direitos se alinham o direito à saúde, à 
educação (art.6, CF/88), à aposentadoria (art. 7º, XXIV), à 
participação dos partidos políticos nos recursos do fundo 
partidário (art. 17, parágrafo 3º), ao acesso à Justiça (art. 5º, 
XXXV) e à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). De 
notar-se, por relevante, que assim como dentre os 
denominados direitos individuais e coletivos alinhados nos 
incisos do art. 5º da Constituição Federal se encontram não 
somente direitos a prestações negativas como também 
direitos a prestações positivas - tais como o já mencionado 
direito à assistência judiciária gratuita (LXXIV), o direito a 
informações de interesse particular, coletivo ou geral (XXXIII), 
o direito à obtenção de certidões (XXXIV, ‘b’), o direito das 
presidiárias à amamentação de seus filhos (L), o direito do 
preso à identificação dos responsáveis por sua prisão (LXIV), 
o direito à indenização, pelo Estado, por erro judiciário e por 
prisão por tempo superior ao previsto na sentença (LXXV), o 
direito ao registro civil de nascimento e à certidão de óbito 
gratuito aos reconhecidamente pobres (LXXVI), o direito à 
gratuidade da prestação jurisdicional quanto às ações de 
habeas corpus e habeas data (LXXVII), e, por fim, o direito à 
duração razoável do processo administrativo ou judicial, 
assegurada a celeridade de sua tramitação (LXXVIII). 

 
Perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. 
 
A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais assenta-

se na constatação de que eles não se limitam à única função de 
direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra atos do poder 
público, mas que também irradiam valores e fornecem 
diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos. 
Na visão de Konrad Hesse, os direitos fundamentais como 
direitos objetivos constituem as “bases da ordem jurídica 
da coletividade”.8 

Em razão das origens históricas dos direitos fundamentais, 
que exigia a não intervenção do Estado nas liberdades 
individuais, predominou durante muito tempo o 
entendimento de que o direito fundamental era apenas um 
direito subjetivo. Entretanto, com o surgimento das novas 
gerações de direitos fundamentais, especialmente os direitos 
sociais e coletivos, percebeu-se que os direitos fundamentais 
possuem também uma dimensão objetiva. 

Os direitos fundamentais, em sua perspectiva objetiva, não 
condicionam apenas a atuação Estatal, mas também a 
sociedade, que se constitui, em tese, por uma ordem jurídica, 
política e valorativa representativa da vontade de seus 
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membros. Em suma, o Estado e sociedade devem reconhecer a 
carga axiológica emanante dos direitos fundamentais. 

Catálogo dos direitos fundamentais.  
 
A constituição Federal de 1988 traz em seus artigos um rol 

exemplificativo dos direitos fundamentais, na medida em que 
os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte (art. 5º, § 2º).  

Os direitos fundamentais catalogados são aqueles 
enumerados no catálogo próprio dos direitos fundamentais, 
no Título II da Constituição Federal (arts. 5º ao 17) e os 
direitos fundamentais fora do catálogo são todos os previstos 
em outros artigos da Constituição. O direito ao meio ambiente, 
por exemplo, é um direito fundamental de terceira geração, 
previsto no art. 225 do Texto Maior (não catalogado, 
portanto). 

 
Sujeitos dos direitos fundamentais.  
 
Os direitos fundamentais vinculam dois ou mais sujeitos de 

direito, figurando, de um lado, o sujeito ativo, detentor ou 
titular do direito e, de outro, o sujeito passivo designado como 
destinatário da obrigação de respeitar o direito. Os direitos 
fundamentais vinculam o Estado, incluindo o legislador, os 
órgãos administrativos e o Poder Judiciário, bem assim os 
particulares. 

Tratando-se de pessoas físicas, pode-se afirmar que os 
direitos fundamentais se aplicam aos brasileiros natos, 
naturalizados, estrangeiros residentes no Brasil, estrangeiros 
em trânsito pelo território nacional ou qualquer pessoa que 
seja alcançada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

As pessoas jurídicas podem ser equiparadas às físicas, 
desde que o gozo do direito seja compatível com suas 
finalidades e natureza, que ocorre na maioria dos direitos de 
resistência, como o de propriedade ou do sigilo de 
correspondência. 

A Constituição chega, em alguns casos, a expressar tal 
titularidade, ao permitir às associações representarem seus 
filiados (CF, art. 5º, XXI) ou aos sindicatos defenderem a sua 
categoria (art. 8º, III). O próprio STF já aceitou direito à 
indenização por danos morais, direito à imagem e direito de 
propriedade às pessoas jurídicas; portanto, não há 
impedimento para o exercício de certos direitos fundamentais 
às pessoas jurídicas. 

 
Funcionalidade dos direitos fundamentais. 
 
Os direitos fundamentais possuem quatro funções que são: 

(i) Função de Defesa ou Liberdade, (ii) Função de 
Prestação Social, (iii) Função de Proteção Perante 
Terceiros e (iv) Função de Não Discriminação. 

 
A função de defesa ou de liberdade impõe ao Estado um 

dever de abstenção. Essa abstenção significa dever de não-
interferência ou de não-intromissão, respeitando-se o espaço 
reservado à sua autodeterminação; impõe-se ao Estado a 
abstenção de prejudicar, ou seja, o dever de respeitar os 
atributos que compõem a dignidade da pessoa. 

A função de defesa ou de liberdade está relacionada com os 
direitos fundamentais de primeira dimensão.  

 
A função de prestação social atribui à pessoa o direito 

social de obter um benefício do Estado, impondo-se a este o 
dever de agir, para satisfazê-lo diretamente, ou criar as 
condições de satisfação de tais direitos. Em regra, está 

                                                 
9 Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 113. 

relacionada aos direitos fundamentais à saúde, à educação, à 
moradia, ao transporte coletivo, dentre outros. 

A função de prestação social dos direitos fundamentais 
tem grande relevância em sociedades, como é o caso do Brasil, 
onde o Estado do bem-estar social tem dificuldades para ser 
efetivado e tem relação com a fruição do mínimo existencial. 

 
A Função de Proteção Perante Terceiros, significa que 

os direitos fundamentais das pessoas precisam ser protegidos 
contra toda sorte de agressões, impondo um dever ao Estado 
(poderes públicos) no sentido de que deve proteger perante 
terceiros os titulares de direitos fundamentais. Trata-se de um 
vínculo que se estabelece entre indivíduos, em virtude do qual 
estes se relacionam uns com os outros. Verifica-se, então, a 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O Estado, 
atendendo à função, desempenhada pelos direitos 
fundamentais, de prestação perante terceiros, atua para 
proteger tais direitos. 

Conforme Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, "o efeito 
horizontal tem caráter mediato/indireto e, 
excepcionalmente, caráter imediato/direto. O efeito 
horizontal indireto refere-se precipuamente à obrigação do 
juiz de observar o papel (efeito, irradiação) dos direitos 
fundamentais, sob pena de intervir de forma 
inconstitucional na área de proteção do direito 
fundamental, prolatando uma sentença inconstitucional 
(...) O efeito horizontal imediato refere-se ao vínculo direto 
das pessoas aos direitos fundamentais ou de sua imediata 
aplicabilidade para a solução de conflitos 
interindividuais".9 

 
A função de não discriminação diz respeito a todos os 

direitos fundamentais. Refere-se, por exemplo, aos direitos 
civis e políticos e aos direitos econômicos, sociais e culturais. 
Nenhuma pessoa poderá ser privada de um direito 
fundamental em razão de discriminação. Está-se, portanto, 
diante do princípio da igualdade.  

 
Limites e restrições aos direitos fundamentais. 
 
Os direitos fundamentais não são absolutos; sofrem 

limitações justamente para que haja harmonia entre a 
coexistência das pessoas, atendendo à ideia de liberdade. 

Deve ser considerado que certos direitos possuem o 
caráter incondicional, tais como o direito a não ser torturado e 
o de não ser submetido a tratamento desumano ou 
degradante. Tais direitos são os que mais se aproximam da 
dignidade da pessoa humana, demonstrando, portanto, sua 
prevalência. 

Na Constituição de 1988, é possível vislumbrar esse tipo de 
limitação nos casos a seguir discorridos. Tradicionalmente, 
exemplifica-se com o art. 5º, XVI, que dispõe sobre o direito de 
reunião, a qual deve ser pacífica, sem armas e não pode 
frustrar outra reunião previamente convocada para o mesmo 
local. Há ainda outros preceitos, todos do artigo 5º da 
Constituição de 1988, que contêm limitações expressas, tais 
como o inciso IV que limita a liberdade de expressão caso haja 
anonimato; o inciso XIV que limita o acesso à informação nos 
casos em seja necessário para o exercício profissional 
resguardar do sigilo da fonte; o inciso XV que limita a liberdade 
de ir e vir caso não esteja em tempos de paz; o inciso XVII que 
limita a liberdade de associação caso haja caráter paramilitar; 
o inciso XLVII, alínea a que limita a não existência de pena de 
morte caso haja guerra declarada e outros. 
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Limites dos limites.  
 
Conforme visto, no sistema constitucional brasileiro, 

verificou-se a dinâmica de limites e restrições aos direitos 
fundamentais. No entanto, a atividade limitadora e restritiva 
do Estado deve ser, igualmente, uma atividade limitada, de 
modo que a ação limitadora e restritiva se dê na medida 
estritamente necessária e indispensável à própria 
concretização e preservação de tais direitos e demais bens 
constitucionalmente protegidos. 

Assim, existem os chamados “limites dos limites”, que 
demarcam o campo de atuação da atividade do legislador, 
quando estes limitam e restringem os direitos fundamentais.  

No Brasil não há normatização expressa referente ao 
regime jurídico aplicável às limitações e restrições aos direitos 
fundamentais, sendo que a proteção aos direitos fundamentais 
decorre do caráter supremo e vinculante das disposições de 
direitos fundamentais e do princípio do Estado Democrático 
de Direito, previsto no caput do artigo 1º da Constituição 
Federal, em que se reflete a “necessidade constante de 
conciliação entre os direitos dos particulares e a 
soberania do ente estatal”. 

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana, 
expressamente anunciado pelo artigo 1º, inciso III da CF/88, 
firma-se como o princípio reitor da dinâmica em que os 
direitos fundamentais encontram-se, podendo ser concluído 
que qualquer limitação ou restrição a direitos 
fundamentais nunca poderá afetar desvantajosamente a 
dignidade da pessoa humana. 

 
A proibição de retrocesso social. 
 
O princípio da proibição do retrocesso social caracteriza-

se como um limite às restrições impostas aos direitos 
fundamentais, de maneira a prevenir que um direito 
fundamental prestacional legislativamente regulamentado e, 
como tal, dotado de preciosos contornos e nítido conteúdo, 
venha a sofrer alterações futuras que reduzam o significado 
que lhe foi atribuído pela norma ordinária anterior. 

O Princípio de proibição de retrocesso social, ou efeito 
cliquet, tem na nomenclatura como origem francesa, onde a 
jurisprudência do Conselho Constitucional reconhece que o 
princípio da vedação do retrocesso (chamando “efeito cliquet”) 
se aplica inclusive em relação aos direitos de liberdade, no 
sentido de que não é possível a revogação total de uma lei que 
protege as liberdades fundamentais sem a substituir por outra 
que ofereça garantias com eficácia equivalente. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da 
legitimação do princípio do não retrocesso social, no sentido 
de que o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema 
de direitos fundamentais de caráter social, que sejam 
desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou 
pela formação social em que ele vive. A cláusula que veda o 
retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do 
Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o 
direito à segurança pública, v. g.) traduz, no processo de 
efetivação desses direitos fundamentais individuais ou 
coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais 
prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente 
reduzidos ou suprimidos pelo Estado. 

Em consequência desse princípio, o Estado, após haver 
reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só 
de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de 
transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-
se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os 
direitos sociais já concretizados. 

 
 
 
 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
 
A Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer direitos 

não só de indivíduos, mas também de grupos sociais, os 
denominados direitos coletivos. As pessoas passaram a ser 
coletivamente consideradas. Por outro lado, pela primeira vez, 
junto com direitos foram estabelecidos expressamente 
deveres fundamentais. Tanto os agentes públicos como os 
indivíduos têm obrigações específicas, inclusive a de respeitar 
os direitos das demais pessoas que vivem na ordem social. 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 
O artigo 5º da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 pode ser caracterizado como um dos mais 
importantes constantes do arcabouço jurídico brasileiro. Tal 
fato se justifica em razão de que este apresenta, em seu bojo, a 
proteção dos bens jurídicos mais importantes para os 
cidadãos, quais sejam: vida, liberdade, igualdade, 
segurança e propriedade. 

Tais bens jurídicos, taxados de invioláveis, não são 
passíveis de transação, possuem o caráter de 
indisponibilidade (não se pode abrir mão destes) e 
impenhorabilidade. Todavia, eles não são absolutos, pois 
possuem caráter de relatividade. 

Isso decorre não somente pelo fato de que tais bens 
jurídicos são indispensáveis ao cidadão, mas também das 
características dos direitos humanos. É importante salientar 
que além de serem caracterizados como direitos 
fundamentais, tais bens jurídicos possuem a característica de 
serem considerados como direitos humanos. 

Um exemplo acerca da relatividade da aplicação desses 
bens jurídicos está disposto no próprio bem jurídico vida; é 
possível perceber a existência de alguns institutos jurídicos 
que permitem atos atentatórios contra a vida, que, em tese, 
não são punidos. Podem-se citar, como exemplo, as 
excludentes da antijuridicidade, dispostas no Código Penal; 
são excludentes da antijuridicidade: a legítima defesa, o estado 
de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito 
cumprimento do dever legal. 

Ademais, outro exemplo estabelecido pela própria 
Constituição da República Federativa do Brasil está disposto 
no artigo 84, XIX, onde demonstra ser possível a aplicabilidade 
da pena de morte. Assim, uma grande característica desses 
bens jurídicos, taxados como direitos fundamentais e 
humanos, é a relatividade destes. Outrossim, o referido artigo 
apresenta outros bens jurídicos, como a liberdade, igualdade, 
segurança e propriedade. 

É importante salientar que o caput do artigo 5º da CF 88 
garante tanto aos brasileiros como aos estrangeiros a 
inviolabilidade dos direitos a vida, liberdade, igualdade, 
segurança e propriedade. 

Desta maneira, tantos os brasileiros natos ou 
naturalizados, como os estrangeiros residentes no Brasil, 
possuem os bens jurídicos supracitados abarcados pela 
Constituição Federal. Entretanto, existe uma corrente na 
doutrina brasileira que admite a inviolabilidade dos bens 
jurídicos citados aos estrangeiros que estejam 
provisoriamente ou de passagem pelo nosso país. Assim, de 
acordo com essa corrente, seria perfeitamente possível a um 
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estrangeiro que estivesse de passagem por nosso país e viesse 
a sofrer coação em seu direito de locomoção, impetrar o 
remédio constitucional denominado de habeas corpus. 

A relação extensa de direitos individuais estabelecida no 
art. 5º da Constituição tem caráter meramente enunciativo, 
não se trata de rol taxativo. Existem outros direitos 
individuais resguardados em outras normas previstas na 
própria Constituição (por exemplo, o previsto no art. 150, 
contendo garantias de ordem tributária). 

 
I- homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição; 
 
O inciso supracitado traz, em seu bojo, um dos princípios 

mais importantes existentes no ordenamento jurídico 
brasileiro, qual seja, o princípio da isonomia ou da igualdade. 
Tal princípio igualou os direitos e obrigações dos homens e 
mulheres, porém, permitindo as diferenciações realizadas nos 
termos da Constituição. 

 
II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei; 
 
O inciso supracitado contém em seu conteúdo o princípio 

da legalidade. Ele garante a segurança jurídica e impede que o 
Estado aja de forma arbitrária. Tal princípio tem por escopo 
explicitar que nenhum cidadão será obrigado a realizar ou 
deixar de realizar condutas que não estejam definidas em lei. 
Ou seja, para o particular, apenas a lei pode criar uma 
obrigação. Além disso, se não existe uma lei que proíba uma 
determinada conduta, significa que ela é permitida. 

Para nós, particulares, vigora a legalidade ampla. Para a 
maioria dos doutrinadores, a lei a que se refere este inciso 
deve ser entendida como uma das espécies legislativas do art. 
59 da CF/88 (emendas, leis complementares, leis ordinárias, 
leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, 
resoluções). 

Já a Administração Pública, segue uma regra diferente, a 
legalidade estrita ou restrita, prevista no art. 37, caput, da 
CF/88. O Poder Público só pode fazer o que a lei permite. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que legalidade 
não se confunde com reserva legal. A legalidade é mais ampla, 
significa que deve haver lei, elaborada segundo as regras do 
processo legislativo, para criar uma obrigação. Já a reserva 
legal é de menor abrangência e significa que, determinadas 
matérias, especificadas pela Constituição, só podem ser 
tratadas por lei proveniente do Poder Legislativo (ex.: art. 5.º, 
inciso XXXIX: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal", este é o famoso princípio da 
reserva legal). 

 

O princípio deve ser lido de maneira diferente para o 
particular e para a Administração, sendo que nas relações 
particulares, pode-se fazer tudo que a lei não proíbe, 
vigorando o princípio da autonomia de vontade. Já em 
relação à Administração, só pode fazer o que a lei permite. 

 
III- ninguém será submetido à tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante; 
 
O inciso em questão garante que nenhum cidadão será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante. Tal assertiva se alicerça ao fato de que o sujeito 
que cometer tortura estará cometendo crime tipificado na Lei 
nº 9.455/97. Cabe ressaltar, ainda, que a prática de tortura 
caracteriza-se como crime inafiançável e insuscetível de graça 
ou anistia. Não obstante as características anteriormente 
citadas, o crime de tortura ainda é considerado hediondo, 
conforme explicita a Lei nº 8.072/90. Crimes hediondos são 
aqueles considerados como repugnantes, de extrema 

gravidade, os quais a sociedade não compactua com a sua 
realização. São exemplos de crimes hediondos: tortura, 
homicídio qualificado, estupro, extorsão mediante sequestro, 
estupro de vulnerável, dentre outros. 

 
IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato; 
 
Este inciso garante a liberdade de manifestação de 

pensamento, até como uma resposta à limitação desses 
direitos no período da ditadura militar. Não somente por este 
inciso, mas por todo o conteúdo, que a Constituição da 
República Federativa de 1988 consagrou-se como a 
“Constituição Cidadã”. Um ponto importante a ser citado neste 
inciso é a proibição do anonimato. Cabe ressaltar que a adoção 
de eventuais pseudônimos não afetam o conteúdo deste inciso, 
mas tão somente o anonimato na manifestação do 
pensamento. 

 
V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem; 

 
O referido inciso traz, em seu bojo, uma norma 

assecuratória de direitos fundamentais, onde se encontra 
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização correspondente ao dano causado. Um exemplo 
corriqueiro da aplicação deste inciso encontra-se nas 
propagandas partidárias, quando um eventual candidato 
realiza ofensas ao outro. Desta maneira, o candidato ofendido 
possui o direito de resposta proporcional à ofensa, ou seja, a 
resposta deverá ser realizada nos mesmos parâmetros que a 
ofensa. Assim, se a resposta deverá possuir o mesmo tempo 
que durou a ofensa, deverá ocorrer no mesmo veículo de 
comunicação em que foi realizada a conduta ofensiva. Não 
obstante, o horário obedecido para a resposta deverá ser o 
mesmo que o da ofensa. 

 

O titular de blog é responsável pela reparação dos 
danos morais decorrentes da inserção, em seu site, por 
sua conta e risco, de artigo escrito por terceiro. REsp 
1.381.610-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
3/9/2013. 

 
Em que pese haja a existência do direito de resposta 

proporcional ao agravo, ainda há possibilidade de ajuizamento 
de ação de indenização por danos materiais, morais ou à 
imagem. Assim, estando presente a conduta lesiva, que tenha 
causando um resultado danoso e seja provado o nexo de 
causalidade com o eventual elemento subjetivo constatado, ou 
seja, a culpa, demonstra-se medida de rigor, o arbitramento de 
indenização ao indivíduo lesado. 

 

Sempre que ocorrer ofensa injusta à dignidade da 
pessoa humana restará configurado o dano moral, não 
sendo necessária a comprovação de dor e sofrimento. 
Trata-se de dano moral in re ipsa (dano moral 
presumido). STJ. 3ª Turma. REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012 (Info 513 STJ). 

 

Não é possível pessoa jurídica de direito público 
pleitear, contra particular, indenização por dano moral 
relacionado à violação da honra ou da imagem. STJ. 4ª 
Turma. REsp 1.258.389-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
julgado em 17/12/2013 

 
VI- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
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garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias; 

 
Este inciso demonstra a liberdade de escolha da religião 

pelas pessoas. Não obstante, a segunda parte deste resguarda 
a liberdade de culto, garantindo, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e liturgias. Existem doutrinadores que 
entendem que a liberdade expressa neste inciso é absoluta, 
inexistindo qualquer tipo de restrição a tal direito. Contudo, 
entendemos não ser correto tal posicionamento. Tal fato se 
justifica com a adoção de um simples exemplo. Imaginemos 
que uma determinada religião utiliza em seu culto, alta 
sonorização, que causa transtornos aos vizinhos do recinto. 
Aqui estamos diante de dois direitos constitucionalmente 
tutelados. O primeiro que diz respeito à liberdade de culto e o 
segundo, referente ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, explicitado pelo artigo 225 da CF/88. Como é 
possível perceber com a alta sonorização empregada, estamos 
diante de um caso de poluição sonora, ou seja, uma conduta 
lesiva ao meio ambiente. Curiosamente, estamos diante de um 
conflito entre a liberdade de culto e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, ambos direitos 
constitucionalmente expressos. Como solucionar tal conflito? 
Essa antinomia deverá ser solucionada através da adoção do 
princípio da cedência recíproca, ou seja, cada direito deverá 
ceder em seu campo de aplicabilidade, para que ambos possam 
conviver harmonicamente no ordenamento jurídico brasileiro.  

Desta maneira, como foi possível perceber a liberdade de 
culto não é absoluta, possuindo, portanto, caráter relativo, haja 
vista a existência de eventuais restrições ao exercício de tal 
direito consagrado. 

 
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva; 

 
Neste inciso encontra-se assegurado o direito de prestação 

de assistência religiosa em entidades civis e militares de 
internação coletiva. Quando o inciso se refere às entidades 
civis e militares de internação coletiva está abarcando os 
sanatórios, hospitais, quartéis, dentre outros. 

Cabe ressaltar que a assistência religiosa não abrange 
somente uma religião, mas todas. Logo, por exemplo, os 
protestantes não serão obrigados a assistirem os cultos 
religiosos das demais religiões, e vice versa. 

 
VIII- ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; 

 
Este inciso expressa a possibilidade de perda dos direitos 

pelo cidadão que, para não cumprir obrigação legal imposta a 
todos e para recusar o cumprimento de prestação alternativa, 
alega como motivo crença religiosa ou convicção filosófica ou 
política. 

Um exemplo de obrigação estipulada por lei a todos os 
cidadãos do sexo masculino é a prestação de serviço militar 
obrigatório. Nesse passo, se um cidadão deixar de prestar o 
serviço militar obrigatório alegando como motivo a crença em 
determinada religião que o proíba poderá sofrer privação nos 
seus direitos. 

 
IX – é livre a expressão de atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença; 

 
Este inciso tem por escopo a proteção da liberdade de 

expressão, sendo expressamente vedada a censura e a licença. 

Como é possível perceber, mais uma vez nossa Constituição 
visa proteger o cidadão de alguns direitos fundamentais que 
foram abolidos durante o período da ditadura militar. Para 
melhor compreensão do inciso supracitado, a censura consiste 
na verificação do pensamento a ser divulgado e as normas 
existentes no ordenamento. Desta maneira, a Constituição 
veda o emprego de tal mecanismo, visando garantir ampla 
liberdade ao cidadão, taxado como um bem jurídico inviolável 
do cidadão, expressamente disposto no caput do artigo 5º. 

 

Segundo o STF: “É inexigível o consentimento de pessoa 
biografada relativamente a obras biográficas literárias ou 
audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de 
pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares, em 
caso de pessoas falecidas ou ausentes”. 

Caso o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na 
biografia entenda que seus direitos foram violados pela 
publicação, terá direito à reparação, que poderá ser feita não 
apenas por meio de indenização pecuniária, como também por 
outras formas, tais como a publicação de ressalva, de nova 
edição com correção, de direito de resposta etc. STF. Plenário. 
ADI 4815/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/6/2015 
(Info 789). 

 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização por dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 

 
Os direitos da personalidade decorrem da dignidade 

humana. O direito à privacidade decorre da autonomia da 
vontade e do livre-arbítrio, permitindo à pessoa conduzir sua 
vida da forma que julgar mais conveniente, sem intromissões 
alheias, desde que não viole outros valores constitucionais e 
direitos de terceiro. 

A CF/88 protege a privacidade, que abrange: intimidade, 
vida privada, honra e imagem. 

A honra pode ser subjetiva (estima que a pessoa possui de 
si mesma) ou objetiva (reputação do indivíduo perante o meio 
social em que vive). As pessoas jurídicas só possuem honra 
objetiva. 

O direito à imagem, que envolve aspectos físicos, inclusive 
a voz, impede sua captação e difusão sem o consentimento da 
pessoa, ainda que não haja ofensa à honra. Neste sentido, a 
súmula 403 do STJ: 

 
Súmula 403 do STJ: “Independe de prova do prejuízo a 

indenização pela publicação não autorizada da imagem de 
pessoa com fins econômicos ou comerciais”. 

 
Este direito, como qualquer outro direito fundamental, 

pode ser relativizado quando em choque com outros direitos. 
Por exemplo, pessoas públicas, tendem a ter uma restrição do 
direito à imagem frente ao direito de informação da sociedade. 
Também a divulgação em contexto jornalístico de interesse 
público, a captação por radares de trânsito, câmeras de 
segurança ou eventos de interesse público, científico, 
histórico, didático ou cultural são limitações legítimas ao 
direito à imagem. 

Por outro lado, o inciso em questão traz a possibilidade de 
ajuizamento de ação que vise à indenização por danos 
materiais ou morais decorrentes da violação dos direitos 
expressamente tutelados. Entende-se como dano material, o 
prejuízo sofrido na esfera patrimonial, enquanto o dano moral, 
aquele não referente ao patrimônio do indivíduo, mas sim que 
causa ofensa à honra do indivíduo lesado. 

Não obstante a responsabilização na esfera civil, ainda é 
possível constatar que a agressão a tais direitos também 
encontra guarida no âmbito penal. Tal fato se abaliza na 
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existência dos crimes de calúnia, injúria e difamação, 
expressamente tipificados no Código Penal Brasileiro. 

 
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; 

 
O conceito de casa é amplo, alcançando os locais habitados 

de maneira exclusiva. Exemplo: escritórios, oficinas, 
consultórios e locais de habitação coletiva (hotéis, motéis etc.) 
que não sejam abertos ao público, recebendo todos estes locais 
esta proteção constitucional. 

O referido inciso traz a inviolabilidade do domicílio do 
indivíduo. Todavia, tal inviolabilidade não possui cunho 
absoluto, sendo que o mesmo artigo explicita os casos em que 
há possibilidade de penetração no domicílio sem o 
consentimento do morador. Os casos em que é possível a 
penetração do domicílio são: 

- Durante a noite: há possibilidade de ingresso no domicílio 
somente com o consentimento do morador, em caso de 
flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. 

- Durante o dia: será possível ingressar no domicílio do 
indivíduo com o consentimento do morador, em caso de 
flagrante delito, desastre, para prestar socorro e, ainda, por 
determinação judicial. 

Note-se que o ingresso em domicílio por determinação 
judicial somente é passível de realização durante o dia. Tal 
ingresso deverá ser realizado com ordem judicial expedida por 
autoridade judicial competente, sob pena de considerar-se o 
ingresso desprovido desta como abuso de autoridade, além da 
tipificação do crime de Violação de Domicílio, que se encontra 
disposto no artigo 150 do Código Penal. 

Todavia, o que podemos considerar como dia e noite? 
Existem entendimentos que consideram o dia como o período 
em que paira o sol, enquanto a noite onde há a existência do 
crepúsculo. No entanto, entendemos não ser eficiente tal 
classificação, haja vista a existência no nosso país do horário 
de verão adotado por alguns Estados e não por outros, o que 
pode gerar confusão na interpretação desse inciso.  

Assim, para fins didáticos e de maior segurança quanto à 
interpretação, entendemos que o dia pode ser compreendido 
entre as 6 horas e às 18 horas do mesmo dia, enquanto o 
período noturno é compreendido entre as 18 horas de um dia 
até às 6 horas do dia seguinte (critério cronológico). 

 
XII- 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; 

 
Este inciso tem por escopo demonstrar a inviolabilidade do 

sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e comunicações telefônicas. No entanto, o próprio inciso 
traz a possibilidade de quebra do sigilo telefônico, por ordem 
judicial, desde que respeite a lei, para que seja possível a 
investigação criminal e instrução processual penal.  

Para que fique mais claro o conteúdo do inciso em questão, 
vejamos: 

 
- Sigilo de Correspondência: Possui como regra a 

inviolabilidade trazida no Texto Constitucional. Todavia, em 
caso de decretação de estado de defesa ou estado de sítio 
poderá haver limitação a tal inviolabilidade. Outra 
possibilidade de quebra de sigilo de correspondência 
entendida pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito às 
correspondências dos presidiários. Visando a segurança 
pública e a preservação da ordem jurídica o Supremo Tribunal 
Federal entendeu ser possível à quebra do sigilo de 

correspondência dos presidiários. Um dos motivos desse 
entendimento da Suprema Corte é que o direito constitucional 
de inviolabilidade de sigilo de correspondência não pode 
servir de guarida aos criminosos para a prática de condutas 
ilícitas. 

 
- Sigilo de Comunicações Telegráficas: A regra 

empregada é da inviolabilidade do sigilo, sendo, porém, 
possível à quebra deste em caso de estado de defesa e estado 
de sítio. 

 
- Sigilo das Comunicações Telefônicas: A regra é a 

inviolabilidade de tal direito. Outrossim, a própria 
Constituição traz no inciso supracitado a exceção. Assim, será 
possível a quebra do sigilo telefônico, desde que esteja 
amparado por decisão judicial de autoridade competente para 
que seja possível a instrução processual penal e a investigação 
criminal. O inciso em questão ainda exige para a quebra do 
sigilo a obediência de lei. Essa lei entrou em vigor em 1996, sob 
o nº 9.296. A lei em questão, traz em seu bojo, alguns requisitos 
que devem ser observados para que seja possível realizar a 
quebra do sigilo telefônico. 

 Isso demonstra que não será possível a quebra dos sigilos 
supracitados por motivos banais, haja vista estarmos diante de 
um direito constitucionalmente tutelado. 

A quebra desse tipo de sigilo pode ocorrer por 
determinação judicial ou por Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI).  

O sigilo de dados engloba dados fiscais, bancários e 
telefônicos (referente aos dados da conta e não ao conteúdo 
das ligações).  

Quanto às comunicações telefônicas (conteúdo das 
ligações), existe uma reserva jurisdicional. A interceptação só 
pode ocorrer com ordem judicial, para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal, sob pena de constituir 
prova ilícita. 

 
XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer; 

 
Aqui estamos diante de uma norma de aplicabilidade 

contida. A norma de aplicabilidade contida possui total 
eficácia, dependendo, no entanto, de uma lei posterior que 
reduza a aplicabilidade da primeira. Como é possível perceber 
o inciso em questão demonstra a liberdade de exercício de 
trabalho, ofício ou profissão, devendo, no entanto, serem 
obedecidas às qualificações profissionais que a lei posterior 
estabeleça. Note-se que essa lei posterior reduz os efeitos de 
aplicabilidade da lei anterior que garante a liberdade de 
exercício de trabalho, ofício ou profissão. 

Um exemplo muito utilizado pela doutrina é o do Exame 
aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil aos bacharéis 
em Direito, para que estes obtenham habilitação para exercer 
a profissão de advogados. Como é notório, a lei garante a 
liberdade de trabalho, sendo, no entanto, que a lei posterior, 
ou seja, o Estatuto da OAB, prevê a realização do exame para 
que seja possível o exercício da profissão de advogado.  

 
XIV- é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional; 

 
Este inciso prega a proteção ao direito de liberdade de 

informação. Aqui estamos tratando do direito de informar, 
como também o de ser informado. Tal é a importância da 
proteção desse direito que a própria Constituição trouxe no 
bojo do seu artigo 5º, mais precisamente no seu inciso XXXIII, 
que todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular ou de interesse 
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coletivo ou geral. É importante salientar que no caso de 
desrespeito a tal direito, há existência de um remédio 
constitucional, denominado habeas data, que tem por objetivo 
dar às pessoas informações constantes em bancos de dados, 
bem como de retificá-los, seja através de processo sigiloso, 
judicial ou administrativo. Cabe ressaltar, ainda, que o referido 
inciso traz a possibilidade de se resguardar o sigilo da fonte. 
Esse sigilo diz respeito àquela pessoa que prestou as 
informações. Todavia, esse sigilo não possui conotação 
absoluta, haja vista que há possibilidade de revelação da fonte 
informadora, em casos expressos na lei. 

 
XV- é livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 

 
O inciso em questão prega o direito de locomoção. Esse 

direito abrange o fato de se entrar, permanecer, transitar e sair 
do país, com ou sem bens. Quando o texto constitucional 
explicita que qualquer pessoa está abrangida pelo direito de 
locomoção, não há diferenciação entre brasileiros natos e 
naturalizados, bem como nenhuma questão atinente aos 
estrangeiros. Assim, no presente caso a Constituição tutela não 
somente o direito de locomoção do brasileiro nato, bem como 
o do naturalizado e do estrangeiro. 

Desta forma, como é possível perceber a locomoção será 
livre em tempo de paz. Porém tal direito é relativo, podendo 
ser restringido em casos expressamente dispostos na 
Constituição, como por exemplo, no estado de sítio e no estado 
de defesa. 

 
XVI- todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

 
Neste inciso encontra-se presente outro direito 

constitucional, qual seja: o direito de reunião. A grande 
característica da reunião é a descontinuidade, ou seja, pessoas 
se reúnem para discutirem determinado assunto, e finda a 
discussão, a reunião se encerra. Cabe ressaltar que a diferença 
entre reunião e associação está intimamente ligada a tal 
característica. Enquanto a reunião não é contínua, a 
associação tem caráter permanente. 

Explicita o referido inciso, a possibilidade da realização de 
reuniões em locais abertos ao público, desde que não haja 
presença de armas e que não frustre reunião previamente 
convocada. É importante salientar que o texto constitucional 
não exige que a reunião seja autorizada, mas tão somente haja 
uma prévia comunicação à autoridade competente. 

De forma similar ao direito de locomoção, o direito de 
reunião também é relativo, pois poderá ser restringido em 
caso de estado de defesa e estado de sítio.  

 
Assim, segundo a CF/88, alguns requisitos devem ser 

observados para que a reunião seja protegida: 
a) deve ser pacífica e sem armas 
b) deve acontecer em locais abertos ao público (ruas, 

praças, parques etc.). Devemos entender como locais de 
uso comum do povo, excluídas as propriedades 
particulares. 

c) deve haver o aviso prévio à autoridade competente 
(não precisa de autorização). O objetivo é o de garantir a 
segurança necessária ao evento e ainda, o exercício do 
direito de preferência, em relação a outro evento que 
pode ser posteriormente agendado. 

d) a finalidade deve ser lícita (este requisito não está 
expresso na CF/88, mas deve ser observado) 

 

XVII- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar; 

 
Como foi explicitado na explicação referente ao inciso 

anterior, a maior diferença entre reunião e associação está na 
descontinuidade da primeira e na permanência da segunda. 
Este inciso prega a liberdade de associação. É importante 
salientar que a associação deve ser para fins lícitos, haja vista 
que a ilicitude do fim pode tipificar conduta criminosa.  

O inciso supracitado ainda traz uma vedação, que consiste 
no fato da proibição de criação de associações com caráter 
paramilitar. Quando falamos em associações com caráter 
paramilitar estamos nos referindo àquelas que buscam se 
estruturar de maneira análoga às forças armadas ou policiais. 
Assim, para que não haja a existência de tais espécies de 
associações o texto constitucional traz expressamente a 
vedação. 

 
XVIII- a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento; 

 
Neste inciso está presente o desdobramento da liberdade 

de associação, onde a criação de cooperativas e associações 
independem de autorização. É importante salientar que o 
constituinte também trouxe no bojo deste inciso uma vedação 
no que diz respeito à interferência estatal no funcionamento 
de tais órgãos. O constituinte vedou a possibilidade de 
interferência estatal no funcionamento das associações e 
cooperativas obedecendo à própria liberdade de associação. 

 
XIX- as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado; 

 
O texto constitucional traz expressamente as questões 

referentes à dissolução e suspensão das atividades das 
associações. Neste inciso estamos diante de duas situações 
diversas. Quando a questão for referente à suspensão de 
atividades da associação, a mesma somente se concretizará 
através de decisão judicial. Todavia, quando falamos em 
dissolução compulsória das entidades associativas, é 
importante salientar que a mesma somente alcançará êxito 
através de decisão judicial transitada em julgado. 

Logo, para ambas as situações, seja na dissolução 
compulsória, seja na suspensão de atividades, será necessária 
decisão judicial. Entretanto, como a dissolução compulsória 
possui uma maior gravidade exige-se o trânsito em julgado da 
decisão judicial. 

Para uma compreensão mais simples do inciso em questão, 
o que podemos entender como decisão judicial transitada em 
julgado? A decisão judicial transitada em julgado consiste em 
uma decisão emanada pelo Poder Judiciário onde não seja 
mais possível a interposição de recursos. 

 
XX- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado; 
 
Aqui se encontra outro desdobramento da liberdade de 

associação. Estamos diante da liberdade associativa, ou seja, 
do fato que ninguém será obrigado a associar-se ou a 
permanecer associado. 

 
XXI- as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente; 

 
Este inciso expressa a possibilidade das entidades 

associativas, desde que expressamente autorizadas, 
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representem seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Cabe 
ressaltar que, de acordo com a legislação processual civil, 
ninguém poderá alegar em nome próprio direito alheio, ou 
seja, o próprio titular do direito buscará a sua efetivação. No 
entanto, aqui estamos diante de uma exceção a tal regra, ou 
seja, há existência de legitimidade extraordinária na defesa 
dos interesses dos filiados. Assim, desde que expressamente 
previsto no estatuto social, as entidades associativas passam a 
ter legitimidade para representar os filiados judicial ou 
extrajudicialmente. Quando falamos em legitimidade na esfera 
judicial, estamos nos referindo à tutela dos interesses no Poder 
Judiciário. Porém, quando falamos em tutela extrajudicial a 
tutela pode ser realizada administrativamente. 

 
XXII- é garantido o direito de propriedade; 
 
Este inciso traz a tutela de um dos direitos mais 

importantes na esfera jurídica, qual seja: a propriedade. Em 
que pese tenha o artigo 5º, caput, consagrado à propriedade 
como um direito fundamental, o inciso em questão garante o 
direito de propriedade. De acordo com a doutrina civilista, o 
direito de propriedade caracteriza-se pelo uso, gozo e 
disposição de um bem. Todavia, o direito de propriedade não 
é absoluto, pois existem restrições ao seu exercício, como por 
exemplo, a obediência à função social da propriedade. 

 
XXIII- a propriedade atenderá a sua função social; 
 
Neste inciso encontra-se presente uma das limitações ao 

direito de propriedade, qual seja: a função social. A função 
social da propriedade na área urbana está expressamente 
prevista no artigo 182, § 2º, da Constituição Federal. Dispõe o 
referido artigo: 

 
Artigo 182 – A política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público, conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 

§2º - A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. 

 
Como é possível perceber no parágrafo supracitado, a 

propriedade urbana estará atendendo sua função social 
quando atender as exigências expressas no plano diretor. O 
plano diretor consiste em um instrumento de política 
desenvolvimentista, obrigatório para as cidades que possuam 
mais de vinte mil habitantes. Tal plano tem por objetivo traçar 
metas que serão obedecidas para o desenvolvimento das 
cidades. 

Não obstante a necessidade de obediência da função social 
nas propriedades urbanas, há existência da função social da 
propriedade rural, que se encontra disposta no artigo 186 da 
Constituição Federal de 1988. Dispõe o referido artigo: 

 
Artigo 186 – A função social é cumprida quando a 

propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 

I- aproveitamento racional e adequado; 
II- utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III- observância das disposições que regulam as 

relações de trabalho; 
IV- exploração que favoreça o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores. 
 
O artigo 186, acima disposto, traz, em seu bojo, a função 

social da propriedade rural. Atualmente, a doutrina apresenta 

também a função socioambiental da propriedade rural. Essa 
espécie de função social da propriedade, disposta no inciso II, 
do artigo 186, explicita a necessidade de utilização adequada 
dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. 

Não obstante a presença dessas espécies restrições ao 
direito de propriedade, existem outras, como por exemplo: A 
desapropriação, as limitações administrativas, as servidões 
administrativas, dentre outras. 

Desapropriação ou expropriação é o procedimento 
através do qual o Estado transfere para si a propriedade de um 
particular. 

O inciso XXIV trata de uma hipótese de desapropriação que 
acontece por necessidade ou utilidade pública ou por interesse 
social. Não existe aqui nenhuma punição, ou seja, o 
proprietário não usou indevidamente a sua propriedade. 

Mas, existe uma justificativa para retirar a propriedade do 
particular (ex: abertura de uma rua, construção de uma escola 
ou de uma ponte etc.). Este particular será obrigado a entregar 
a sua propriedade. Entretanto, receberá uma indenização que 
será prévia, justa e em dinheiro. 

Não podemos confundir essa desapropriação com a 
chamada desapropriação-sanção, que pode ser urbana ou 
rural. Nestes casos, o particular está sofrendo uma punição por 
usar indevidamente a propriedade. 

A desapropriação urbana ou urbanística está prevista 
no art. 182, § 4.º, III, da CF/88 nos seguintes termos: 

 
Art.182, § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, 

mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário 
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos 

da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor 
real da indenização e os juros legais. 

 
Já a desapropriação rural, que acontece para fins de 

reforma agrária e é de competência exclusiva da União, é 
tratada no art. 184: 

 
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse 

social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 
esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e 
justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no 
prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

 
Temos ainda a situação em que a propriedade é utilizada 

para a prática de crime e, por isso, pode ser retirada do seu 
titular, sem o pagamento de qualquer indenização. É a 
desapropriação-confisco ou, simplesmente, confisco. De 
acordo com o art. 243 da CF/88: 

 
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de 

qualquer região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas ou a EXPLORAÇÃO DE 
TRABALHO ESCRAVO na forma da lei serão expropriadas 
e destinadas à reforma agrária e a programas de 
habitação popular, sem qualquer indenização ao 
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas 
em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.      
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 
2014) 
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Desta forma, a única hipótese em que a indenização será 
paga em dinheiro é na desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública ou interesse social (art. 5.º, XXV). 

Como a desapropriação é uma intervenção radical do 
Estado na esfera particular, ela só pode acontecer nas 
hipóteses previstas na CF/88. 

 
XXIV- a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição; 

 
O inciso XXIV traz o instituto da desapropriação. A 

Desapropriação é o procedimento pelo qual o Poder Público, 
fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse 
social, compulsoriamente, priva alguém de certo bem, móvel 
ou imóvel, adquirindo-o para si em caráter originário, 
mediante justa e prévia indenização. É, em geral, um ato 
promovido pelo Estado, mas poderá ser concedido a 
particulares permissionários ou concessionários de serviços 
públicos, mediante autorização da Lei ou de Contrato com a 
Administração. Assim, desde que sejam obedecidos alguns 
requisitos o proprietário poderá ter subtraída a coisa de sua 
propriedade. São eles: 

- Necessidade pública; 
- Utilidade pública; 
- Interesse social; 
- Justa e prévia indenização; e 
- Indenização em dinheiro. 
 
XXV- no caso de iminente perigo público, a autoridade 

competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se 
houver dano; 

 
No caso do inciso XXV estamos diante do instituto da 

requisição administrativa. Este instituto, como o próprio 
inciso denota, permite à autoridade competente utilizar 
propriedades particulares em caso de iminente perigo público. 
Desta maneira, utilizada a propriedade particular será seu 
proprietário indenizado, posteriormente, caso seja constatada 
a existência de dano. Em caso negativo, este não será 
indenizado. Um exemplo típico do instituto da requisição 
administrativa é o encontrado no caso de guerras. A título 
exemplificativo, se o nosso país estivesse em guerra, 
propriedades particulares poderiam ser utilizadas e, caso 
fosse comprovada a ocorrência de danos, os proprietários 
seriam indenizados. 

 
XXVI- 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; 

 
Este inciso traz a impenhorabilidade da pequena 

propriedade rural. É importante salientar que a regra de 
impenhorabilidade da pequena propriedade rural para 
pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva 
abrange somente aquela trabalhada pela família. Cabe 
ressaltar que essa proteção acaba por trazer consequências 
negativas para os pequenos produtores. Tal assertiva se 
justifica pelo fato de que, não podendo ser a propriedade rural 
objeto de penhora, com certeza a busca pelo crédito será mais 
difícil, haja vista a inexistência de garantias para eventuais 
financiamentos.  

 

Súmula 364-STJ: O conceito de impenhorabilidade de 
bem de família abrange também o imóvel pertencente a 
pessoas solteiras, separadas e viúvas. 

 
Súmula 449-STJ: A vaga de garagem que possui 

matrícula própria no registro de imóveis não constitui 
bem de família para efeito de penhora. 

 
Súmula 486-STJ: É impenhorável o único imóvel 

residencial do devedor que esteja locado a terceiros, 
desde que a renda obtida com a locação seja revertida 
para a subsistência ou a moradia da sua família. 

 
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

 
Este inciso tem por escopo a tutela do direito de 

propriedade intelectual, quais sejam: a propriedade industrial 
e os direitos do autor. Como é possível extrair do inciso 
supracitado esses direitos são passíveis de transmissão por 
herança, sendo, todavia, submetidos a um tempo fixado pela 
lei. Desta maneira, não é pelo simples fato de ser herdeiro do 
autor de uma determinada obra que lhe será garantida a 
propriedade da mesma, pois a lei estabelecerá um tempo para 
que os herdeiros possam explorar a obra. Após o tempo 
estabelecido a obra pertencerá a todos. 

 
XXVIII- são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que participarem 
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas; 

 
Este inciso preza a proteção dos direitos individuais do 

autor quando participe de uma obra coletiva. Um exemplo que 
pode ilustrar o conteúdo da alínea “a” diz respeito à gravação 
de um CD por diversos cantores. Não é pelo simples fato da 
gravação ser coletiva que não serão garantidos os direitos 
autorais individuais dos cantores. Pelo contrário, serão 
respeitados os direitos individuais de cada cantor. 

Ato contínuo, o inciso “b” traz o instituto do direito de 
fiscalização do aproveitamento das obras.  A alínea em questão 
expressa que o próprio autor poderá fiscalizar o 
aproveitamento econômico da obra, bem como os intérpretes, 
representações sindicais e associações. 

 
XXIX- a lei assegurará aos autores de inventos 

industriais privilégio temporário para sua utilização, bem 
como às criações industriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País; 

 
Este inciso trata, ainda, da tutela do direito de propriedade 

intelectual, explicitando o caráter não-definitivo de exploração 
das obras, haja vista a limitação temporal de exploração por 
lei. Isso ocorre pelo fato de que há imbuído um grande 
interesse da sociedade em conhecer o conteúdo das pesquisas 
e inventos que podem trazer maior qualidade de vida à 
população. 

 
XXX- é garantido o direito de herança; 
 
Como um desdobramento do direito de propriedade, a 

Constituição consagra, no presente inciso, o direito de herança. 
Segundo Maria Helena Diniz “o objeto da sucessão causa 
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mortis é a herança, dado que, com a abertura da sucessão, 
ocorre a mutação subjetiva do patrimônio do de cujus, que se 
transmite aos seus herdeiros, os quais se sub-rogam nas 
relações jurídicas do defunto, tanto no ativo como no passivo 
até os limites da herança”. 

De acordo com a citação da doutrinadora supracitada, 
podemos concluir que a herança é o objeto da sucessão. Com a 
morte abre-se a sucessão, que tem por objetivo transferir o 
patrimônio do falecido aos seus herdeiros. É importante 
salientar que são transferidos aos herdeiros tanto créditos 
(ativo) como dívidas (passivo), até que seja satisfeita a 
totalidade da herança. 

Os herdeiros só respondem pelas dívidas de seu sucessor 
nas forças da herança. 

 
XXXI- a sucessão de bens de estrangeiros situados no 

País será regulada pela lei brasileira em benefício do 
cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja 
mais favorável à lei pessoal do de cujus;  

 
Neste inciso estamos diante da sucessão de bens de 

estrangeiros situados no nosso país. A regra, conforme denota 
o inciso supracitado, é que a sucessão dos bens do estrangeiro 
será regulada pela lei brasileira. Todavia, o próprio inciso traz 
uma exceção, que admite a possibilidade da sucessão ser 
regulada pela lei do falecido, desde que seja mais benéfica ao 
cônjuge e aos filhos brasileiros. 

 
XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor; 
 
Este inciso traz, em seu conteúdo, a intenção do Estado em 

atuar na defesa do consumidor, ou seja, da parte 
hipossuficiente da relação de consumo. O inciso supracitado 
explicita que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor. A lei citada pelo inciso entrou em vigor no dia 11 
de setembro de 1990 e foi denominada como Código de Defesa 
do Consumidor, sob o nº 8.078/90.  

 
XXXIII- 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; 

 
Aqui encontramos um desdobramento do direito à 

informação. Como é cediço é direito fundamental ao cidadão 
informar e ser informado. Desta maneira, todos têm direito a 
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou 
de interesse coletivo ou geral. Para que seja efetivado o direito 
de informação, em caso de descumprimento, o ofendido 
poderá utilizar-se do remédio constitucional denominado 
habeas data, que tem por escopo assegurar o conhecimento 
das informações dos indivíduos que estejam em bancos de 
dados, bem como de retificar informações que estejam 
incorretas, por meio sigiloso, judicial ou administrativo. 

É importante salientar que as informações deverão ser 
prestadas dentro do prazo estipulado em lei, sob pena de 
responsabilidade.  

Todavia, o final do inciso supracitado traz uma limitação à 
liberdade de informação qual seja: a restrição aos dados cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. 

 
XXXIV- são a todos assegurados, independentemente 

do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poder Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, 
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal; 

 
Preliminarmente, é importante salientar que tanto o 

direito de petição ao Poder Público, como o direito de 
obtenção de certidões em repartições públicas são 
assegurados, independentemente, do pagamento de taxas. Isso 
não quer dizer que o exercício desses direitos seja realizado 
gratuitamente, mas sim, que podem ser isentos de taxas para 
as pessoas reconhecidamente pobres. 

A alínea “a” traz, em seu bojo, o direito de petição. Tal 
direito consiste na possibilidade de levar ao conhecimento do 
Poder Público a ocorrência de atos eivados de ilegalidade ou 
abuso de poder. 

Posteriormente, a alínea “b” trata da obtenção de certidões 
em repartições públicas. De acordo com a Lei nº 9.051/95 o 
prazo para o esclarecimento de situações e expedição de 
certidões é de quinze dias. Todavia, se a certidão não for 
expedida a medida jurídica cabível é a impetração do mandado 
de segurança e não o habeas data. 

 
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
 
Neste inciso encontra-se consagrado o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Como explicita o próprio 
conteúdo do inciso supracitado, não poderão haver óbices 
para o acesso ao Poder Judiciário. Havendo lesão ou ameaça de 
lesão a direito, tal questão deverá ser levada até o Poder 
Judiciário para que possa ser dirimida. Quando a lesão 
acontecer no âmbito administrativo não será necessário o 
esgotamento das vias administrativas. Assim, o lesado poderá 
ingressar com a medida cabível no Poder Judiciário, 
independentemente do esgotamento das vias administrativas. 
Todavia, há uma exceção a essa regra. Tal exceção diz respeito 
à Justiça Desportiva, que exige para o ingresso no Poder 
Judiciário, o esgotamento de todos os recursos administrativos 
cabíveis. 

 
XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada; 
 
Quando este inciso explicita que a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a real 
intenção é a preservação da segurança jurídica, pois com a 
observância deste estaremos diante da estabilidade das 
relações jurídicas. Para um melhor entendimento, o conceito 
dos institutos supracitados estão dispostos no artigo 6º da 
LINDB (Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro). 
São eles: 

 
- Direito adquirido: Direito que o seu titular, ou alguém por 

ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 
tenha termo prefixo ou condição preestabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem; 

 
- Ato jurídico perfeito: Ato já consumado segundo a lei 

vigente ao tempo em que se efetuou; 
- Coisa julgada: Decisão judicial de que não caiba mais 

recurso. 
 
Estes institutos são de extrema relevância no 

ordenamento jurídico brasileiro, pois eles garantem a 
estabilidade de relações jurídicas firmadas. Imaginemos se 
inexistissem tais institutos e uma lei que trouxesse malefícios 
entrasse em vigor? Estaríamos diante de total insegurança e 
anarquia jurídica, pois, transações realizadas, contratos 
firmados, sentenças prolatadas poderiam ser alteradas pela 
superveniência de um ato normativo publicado. Assim, com a 
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existência de tais institutos jurídicos, uma lei posterior não 
poderá alterar o conteúdo de relações jurídicas firmadas, o que 
enseja ao jurisdicionado um sentimento de segurança ao 
buscar o acesso ao Poder Judiciário. 

 
XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

apresenta no inciso supracitado, a impossibilidade de adoção 
no ordenamento jurídico brasileiro, do juízo ou tribunal de 
exceção. São considerados juízos ou tribunais de exceção, 
aqueles organizados posteriormente à ocorrência do caso 
concreto. O juízo de exceção é caracterizado pela 
transitoriedade e pela arbitrariedade aplicada a cada caso 
concreto. Esse juízo ofende claramente ao princípio do juiz 
natural, que prevê a garantia de ser julgado por autoridade 
judiciária previamente competente.  

 
XXXVIII- é reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurados: 
a) a plenitude da defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida; 
 
A instituição do Tribunal do Júri foi criada originariamente 

com o escopo de julgar os crimes de imprensa. Todavia, com o 
passar dos tempos, essa instituição passou a ser utilizada com 
a finalidade de julgar os crimes dolosos contra a vida. 

Os crimes contra a vida, compreendidos entre os artigos 
121 a 128 do Código Penal, são os seguintes: homicídio; 
induzimento; instigação e auxílio ao suicídio; infanticídio e 
aborto. Cabe ressaltar que a instituição do júri somente é 
competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida, cabendo ao juízo monocrático ou singular o julgamento 
dos crimes culposos. 

Crime doloso, segundo o Código Penal, é aquele onde o 
sujeito praticante da conduta lesiva quer que o resultado 
lesivo se produza ou assume o risco de produzi-lo. Já, o crime 
culposo, é aquele onde o sujeito ativo praticante da conduta 
agiu sob imprudência, negligência ou imperícia.  

Como característica dessa instituição está à plenitude de 
defesa. A plenitude de defesa admite a possibilidade de todos 
os meios de defesa, sendo caracterizado como um nível maior 
de defesa do que a ampla defesa, defendida em todos os 
procedimentos judiciais, sob pena de nulidade processual. 

Outra característica importante acerca da instituição do 
Tribunal do Júri é o sigilo das votações. No dia do julgamento 
em plenário, após os debates, o juiz presidente do Tribunal do 
Júri efetua a leitura dos quesitos formulados acerca do crime 
para os sete jurados, que compõe o Conselho de Sentença, e os 
questiona se estão preparadas para a votação. Caso seja 
afirmativa a resposta, estes serão encaminhados, juntamente 
com o magistrado até uma sala onde será realizada a votação. 
Neste ato, o juiz efetua a leitura dos quesitos e um oficial 
entrega duas cédulas de papel contendo as palavras sim e não 
aos jurados. Posteriormente, estas são recolhidas, para que 
seja possível chegar ao resultado final do julgamento. É 
importante salientar que essa característica de sigilo atribuída 
à votação deriva do fato que inexiste possibilidade de se 
descobrir qual o voto explicitado pelos jurados 
individualmente. Isso decorre que inexiste qualquer 
identificação nas cédulas utilizadas para a votação. 

A última característica referente à instituição do Tribunal 
do Júri diz respeito à soberania dos veredictos. Essa 
característica pressupõe que as decisões tomadas pelo 
Tribunal do Júri não poderão ser alteradas pelo Tribunal de 
Justiça respectivo. No entanto, um entendimento doutrinário 
atual considera a possibilidade de alteração da sentença 

condenatória prolatada no Tribunal do Júri, quando estiver 
pairando questão pertinente aos princípios da plenitude de 
defesa, do devido processo legal e da verdade real. 

 
XXXIX- não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal; 
 
Esse princípio, muito utilizado no Direito Penal, encontra-

se bipartido em dois subprincípios, quais sejam: subprincípio 
da reserva legal e subprincípio da anterioridade.  

O primeiro explicita que não haverá crime sem uma lei que 
o defina, ou seja, não será possível imputar determinado crime 
a um indivíduo, sem que a conduta cometida por este esteja 
tipificada, ou seja, prevista em lei como crime. Ainda o 
subprincípio da reserva legal explicita que não haverá pena 
sem cominação legal.  

Já, o subprincípio da anterioridade, demonstra que há 
necessidade uma lei anterior ao cometimento da conduta para 
que seja imputado o crime ao sujeito ativo praticante da 
conduta lesiva. Outrossim, não será possível a aplicabilidade 
de pena, sem uma cominação legal estabelecida previamente. 

Não teria sentido adotarmos o princípio da legalidade, sem 
a correspondente anterioridade, pois criar uma lei, após o 
cometimento do fato, seria totalmente inútil para a segurança 
que a norma penal deve representar a todos os seus 
destinatários. 

O indivíduo somente está protegido contra os abusos do 
Estado, caso possa ter certeza de que as leis penais são 
aplicáveis para o futuro, a partir de sua criação, não 
retroagindo para abranger condutas já realizadas. 

A lei penal produz efeitos a partir de sua entrada em vigor, 
não se admitindo sua retroatividade maléfica. Não pode 
retroagir, salvo se beneficiar o réu. 

 É proibida a aplicação da lei penal inclusive aos fatos 
praticados durante seu período de vacatio. Embora já 
publicada e vigente, a lei ainda não estará em vigor e não 
alcançará as condutas praticadas em tal período. 

Vale destacar, entretanto, a existência de entendimentos 
no sentido de aplicabilidade da lei em vacatio, desde que para 
beneficiar o réu. 

 
Vacatio refere-se ao tempo em que a lei é publicada 

até a sua entrada em vigor. A lei somente será aplicável a 
fatos praticados posteriormente a sua vigência. 

 
XL- a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o 

réu; 
 
Nesse caso estamos diante da irretroatividade da lei penal. 

Como é possível perceber, o inciso em questão veda 
expressamente a retroatividade da lei penal. Todavia, a 
retroatividade, exceção expressamente prevista, somente será 
possível no caso de aplicação de lei benéfica ao réu. 

Cabe ressaltar que o réu é o sujeito ativo praticante da 
conduta criminosa. No caso específico deste inciso estamos 
diante de aplicação de leis penais no tempo. A critério 
exemplificativo, imaginemos: o artigo 121, caput, do Código 
Penal explicita que o indivíduo que cometa o crime de 
homicídio (matar alguém) terá contra si aplicada pena de 6 a 
20 anos. Um indivíduo que cometa essa conduta na vigência 
desta lei terá contra si aplicada a pena supracitada. Agora, 
imaginemos que após a realização de tal conduta seja 
publicada uma lei que aumente o limite de pena a ser aplicada 
aos praticantes do crime de homicídio para 10 a 30 anos. Essa 
lei poderá retroagir e atingir a situação processual do 
indivíduo que cometeu o crime sob a égide da lei anterior mais 
benéfica? A resposta é negativa. Isso ocorre pelo fato de que 
não é possível a retroatividade de lei maléfica ao réu.  

Agora, imaginemos que após a realização da conduta 
criminosa haja a superveniência de uma lei que reduza a pena 
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aplicada ao sujeito ativo praticante do crime de homicídio para 
1 a 3 anos ou determine que a prática de tal conduta não será 
mais considerada como crime pelo ordenamento jurídico. Tal 
lei poderá retroagir? A resposta é afirmativa. Isso ocorre pelo 
fato de que a existência de lei mais benéfica ao réu retroagirá. 

 
XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória 

dos direitos e liberdades fundamentais; 
 
Este inciso garante que a lei punirá qualquer conduta 

discriminatória que atente contra os direitos e liberdades 
fundamentais. Todavia, como é possível perceber há 
necessidade da existência de uma lei que descreva a punição 
aos sujeitos praticantes dessas condutas, tendo em vista a 
obediência ao princípio da legalidade. 

 
XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável 

e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 
lei; 

 
Atualmente, um dos grandes objetivos da sociedade global 

é a luta pela extinção do racismo no mundo. A nossa 
Constituição no inciso supracitado foi muito feliz em abordar 
tal assunto, haja vista a importância do mesmo dentro da 
conjectura social do nosso país. 

De acordo com o inciso XLII, a prática de racismo constitui 
crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. 
O caráter de inafiançabilidade deriva do fato que não será 
admitido o pagamento de fiança em razão do cometimento de 
uma conduta racista. Como é cediço, a fiança consiste na 
prestação de caução pecuniária ou prestação de obrigações 
que garantem a liberdade ao indivíduo até sentença 
condenatória. 

Outrossim, a prática do racismo constitui crime 
imprescritível. Para interpretar de maneira mais eficaz o 
conteúdo do inciso supracitado é necessário entendermos em 
que consiste o instituto da prescrição. A prescrição consiste na 
perda do direito de punir pelo Estado, em razão do elevado 
tempo para apuração dos fatos. Assim, o Estado não possui 
tempo delimitado para a apuração do fato delituoso, podendo 
o procedimento perdurar por vários anos. Cabe ressaltar que 
existem diversas espécies de prescrição, todavia, nos ateremos 
somente ao gênero para uma noção do instituto tratado. 

Ademais, o inciso estabelece que o crime em questão será 
sujeito à pena de reclusão. A reclusão é uma modalidade de 
pena privativa de liberdade que comporta alguns regimes 
prisionais, quais sejam: o fechado, o semiaberto e o aberto. 

 
XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem; 

 
O inciso em questão tem por objetivo vetar alguns 

benefícios processuais aos praticantes de crimes considerados 
como repugnantes pela sociedade. Os crimes explicitados pelo 
inciso são: tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o terrorismo e os hediondos.  

Os crimes hediondos, expressamente dispostos no artigo 
1º, da Lei nº 8.072/90, são os seguintes: 

a) homicídio quando praticado em atividade típica de 
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente e 
homicídio qualificado; 

b) lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 
129, § 2º  e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), 
quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos 
arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema 
prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no 

exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu 
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro 
grau, em razão dessa condição; 

c) latrocínio (roubo seguido de morte); 
d) extorsão qualificada pela morte; 
e) extorsão mediante sequestro e na forma qualificada; 
f) estupro; 
g) estupro de vulnerável; 
h) epidemia com resultado morte; 
i) falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; 
j) favorecimento da prostituição ou de outra forma de 

exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; 
k) genocídio (crime cometido com a intenção de 

aniquilar um grupo humano, nacional, étnico, racial ou 
religioso. O genocídio é cometido mais frequentemente por 
grupos organizados, geralmente pelos governos, do que por 
indivíduos). 

 
Como é possível perceber, tanto os crimes hediondos como 

os demais citados anteriormente são inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia. O legislador buscou com essa 
vedação não garantir a possibilidade de extinção da 
punibilidade aos autores dos crimes em questão. Ademais, 
cabe ressaltar que as consequências pela prática desses delitos 
abrangem os autores, mandantes, executores e os que se 
omitiram, quando da possibilidade de evitar que o mesmo se 
perpetuasse. 

 
LXIV- constitui crime inafiançável e imprescritível a 

ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático; 

 
Este inciso demonstra o caráter inafiançável e 

imprescritível da ação de grupos, armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Como 
já foi explicitado anteriormente, o cometimento de tais crimes 
não são submetidos ao pagamento de fiança, para que o sujeito 
praticante do mesmo possa aguardar em liberdade eventual 
sentença condenatória. Não obstante, a prática de tais ações se 
caracteriza como imprescritíveis, ou seja, o Estado não possui 
um tempo delimitado para apuração dos fatos, podendo levar 
anos para solucionar o caso.  

 
XLV- nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 

podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 
do patrimônio transferido; 

 
Neste inciso estamos diante do princípio da personalização 

da pena. Preliminarmente, para melhor compreensão do 
inciso é necessário explicitar que estamos diante de 
responsabilidades nos âmbitos civil e penal. 

 
No âmbito penal, a pena é personalíssima, ou seja, deverá 

ser cumprida pelo sujeito praticante do delito, não podendo 
ser transferida a seus herdeiros. Esta assertiva se justifica pelo 
fato de que se o condenado falecer, de acordo com o artigo 107 
do Código Penal, será extinta sua punibilidade. 

 
Todavia, quando tratamos de responsabilidade no âmbito 

civil, a interpretação é realizada de maneira diversa. De acordo 
com o inciso supracitado, a obrigação de reparar o dano e a 
decretação de perdimento de bens podem se estender aos 
sucessores do condenado e contra eles executadas, até o limite 
do valor do patrimônio transferido. Isso ocorre pelo fato que 
no âmbito civil a pena não possui o caráter personalíssimo. 
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XLVI- a lei regulará a individualização da pena e 
adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição de liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
 
Este inciso expressa o princípio da individualização da 

pena. Desta maneira, além do princípio da personalização da 
pena, há o emprego da individualização no cumprimento da 
pena, pois é necessário que exista uma correspondência entre 
a conduta externalizada pelo sujeito e a punição descrita pelo 
texto legal. 

Nesse passo, o inciso XLVI traz, em seu bojo, as espécies de 
penas admissíveis de aplicação no Direito Pátrio. São elas: 

a) privação ou restrição de direitos 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos. 
Assim, o inciso apresenta um rol exemplificativo das penas 

admissíveis no ordenamento jurídico brasileiro, para, 
posteriormente, no inciso subsequente expressar as espécies 
de penas vedadas. 

 
XLVII- não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos 

termos do artigo 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
 
Aqui estamos diante do rol taxativo de penas não passíveis 

de aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São elas: 
 
- Pena de morte: em regra, não será admitida sua 

aplicação no Direito Pátrio. Porém, a própria alínea “a” 
demonstra a possibilidade de aplicação de tal pena nos casos 
de guerra declarada. 

 
- Pena de caráter perpétuo: Não é admissível sua 

aplicação, pois uma das características inerentes da pena é o 
caráter de provisoriedade. 

 
- Pena de trabalhos forçados: Essa espécie de pena 

proíbe o trabalho infamante, prejudicial ao condenado, em 
condições muito difíceis. No entanto, é importante salientar 
que a proibição de trabalhos forçados não impede o trabalho 
penitenciário, utilizado como sistemática de recuperação. 

 
- Pena de banimento: A pena de banimento consiste na 

expulsão do brasileiro do território nacional. Tal pena é 
proibida pela nossa Constituição sem qualquer ressalva. 

 
- Pena cruel: Essa espécie de pena é vedada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, a definição de 
crueldade é complexa, haja vista se tratar de questão subjetiva, 
pois cada pessoa pode atribuir um conceito diverso a tal 
expressão. 

 
XLVIII- a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o 
sexo do apenado; 

 
De acordo com o inciso supracitado a pena será cumprida 

em estabelecimentos distintos, devendo-se levar em conta 
critérios, como: natureza do delito, idade e sexo do apenado. 

Um exemplo a ser citado é o da Fundação CASA, para onde são 
destinados os adolescentes que cometem atos infracionais.  

 
XLIX- é assegurado aos presos o respeito à integridade 

física e moral; 
 
A tutela do preso cabe ao Estado. Assim, sua integridade 

física e moral deve ser preservada, sob pena de 
responsabilização do Estado pela conduta dos seus agentes e 
dos outros presos. O fato de estar preso não significa que ele 
poderá receber tratamento desumano ou degradante. 

É importante salientar que este inciso é um 
desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, 
pois, independentemente do instinto criminoso, o preso é uma 
pessoa que possui seus direitos protegidos pela Carta Magna. 

 
L- às presidiárias serão asseguradas condições para 

que possam permanecer com seus filhos durante o 
período de amamentação; 

 
Neste inciso não se busca a proteção dos direitos da 

presidiária, mas sim dos filhos, pois, como é cediço, é de 
extrema importância à alimentação das crianças com leite 
materno, bem como a convivência com a mãe nos primeiros 
dias de vida. 

 
LI- nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da 
lei; 

 
O presente inciso demonstra a impossibilidade de 

extradição do brasileiro nato. Em hipótese alguma o brasileiro 
nato será extraditado. Contudo, o brasileiro naturalizado, 
poderá ser extraditado desde que ocorram as seguintes 
situações: 

 
- Antes da naturalização: prática de crime comum ou 

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins; 

 
- Depois da naturalização: comprovado envolvimento em 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
 
LII- não será concedida extradição de estrangeiro por 

crime político ou de opinião; 
 
Este inciso traz as únicas hipóteses em que o estrangeiro 

não será extraditado, quais sejam: O cometimento de crime 
político ou de opinião. É importante não confundir a expressão 
“crime político” com a expressão “crime eleitoral”. Essa 
diferenciação é de extrema importância, pois crimes políticos 
são aqueles que atentam contra a estrutura política de um 
Estado, enquanto os crimes eleitorais são aqueles referentes 
ao processo eleitoral, explicitados pelo respectivo Código. 

Com relação aos crimes de opinião, podemos defini-los 
como aqueles que sua execução consiste na manifestação de 
pensamento. Sendo estes a calúnia, a difamação e a injúria. 

 
LIII- ninguém será processado nem sentenciado senão 

por autoridade competente; 
 
Este inciso expressa a existência de dois princípios 

consagrados pela doutrina. O primeiro diz respeito ao 
princípio do promotor natural e o segundo ao princípio do juiz 
natural. O princípio do promotor natural consiste no fato que 
ninguém será processado, senão por autoridade competente, 
ou seja, será necessária a existência de um Promotor de Justiça 
previamente competente ao caso, não se admitindo, portanto, 
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a designação de uma autoridade para atuar em determinado 
caso. Já a segunda parte do inciso demonstra a presença do 
princípio do juiz natural, onde há a consagração que ninguém 
será sentenciado, senão por autoridade competente. Isso 
importa dizer que não será possível existência de juízos ou 
tribunais de exceção, ou seja, especificamente destinados à 
análise de um caso concreto. 

 
LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal; 
 
Este inciso denota o princípio constitucional do devido 

processo legal. Vislumbra-se que para que haja um processo 
legal, há necessidade da observância do contraditório e da 
ampla defesa. Além disso, não poderão ser utilizadas provas 
ilícitas bem como julgamento por autoridade incompetente. 
Assim, como é possível perceber, o princípio do devido 
processo legal abrange vários outros princípios, visando, desta 
maneira, chegar a um provimento jurisdicional satisfativo. 

 
LV- 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; 

 
Neste inciso estamos diante dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Esses princípios, 
definitivamente, são dois dos mais importantes existentes no 
ordenamento jurídico. É importante salientar que o 
contraditório e a ampla defesa devem ser observados não 
somente em processos judiciais, mas também nos 
administrativos.  

Todavia, existem questões controversas acerca do 
contraditório e da ampla defesa. Uma delas diz respeito ao 
inquérito policial, onde para alguns doutrinadores não há que 
se cogitar a aplicação destes princípios, já que no inquérito 
inexiste acusação, sendo este apenas um instrumento 
administrativo tendente à coleta de provas que visem embasar 
a propositura da ação penal pelo membro do Ministério 
Público. 

 

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

 
LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 

por meios ilícitos; 
 
A Constituição ao explicitar serem inadmissíveis no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos, diz respeito às 
provas adquiridas em violação a normas constitucionais ou 
legais. Em outras palavras: prova ilícita é a que viola regra de 
direito material, seja constitucional ou legal, no momento de 
sua obtenção (ex.: confissão mediante tortura). Por outro lado, 
as provas que atingem regra de direito processual, no 
momento de sua produção em Juízo, como por exemplo, 
interrogatório sem a presença de advogado; colheita de 
depoimento sem a presença de advogado, não são taxadas de 
ilícitas, mas sim de ilegítimas. Em que pese essas 
considerações, ambos os tipos de provas são inadmissíveis no 
processo, sob pena de nulidade. 

 
LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória; 
 
Aqui estamos diante do princípio da presunção de 

inocência ou da não-culpabilidade. Conforme dispõe o próprio 
inciso, ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória. Quando falamos em 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estamos 

diante de uma sentença que condenou alguém pela prática de 
um crime e não há mais possibilidade de interposição de 
recursos. Assim, após o trânsito em julgado da sentença será 
possível lançar o nome do réu no rol dos culpados. 

A sentença de pronúncia é aquela que encerra a primeira 
fase do procedimento do júri, após verificadas a presença de 
autoria e materialidade. Como já dito anteriormente, não é 
possível efetuar o lançamento do nome do réu no rol dos 
culpados após essa sentença, pois este ainda será julgado pelo 
Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar 
os crimes dolosos contra a vida. 

Outro ponto controverso diz respeito à prisão preventiva. 
Muito se discutiu se a prisão preventiva afetaria ao princípio 
da presunção de inocência. Porém, esse assunto já foi dirimido 
pela jurisprudência, ficando decidido que a prisão processual 
não afeta o princípio esposado no inciso em questão. 

 
Até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, o acusado não pode ser considerado culpado. 
Cabe à acusação provar a sua culpa. A prisão, antes da 
condenação definitiva, só é possível em casos de flagrante 
delito ou por ordem fundamentada do juiz (preventiva ou 
temporária). 

 
LVIII- o civilmente identificado não será submetido à 

identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em 
lei; 

 
A regra admitida pelo Texto Constitucional é que o 

indivíduo já identificado civilmente não deverá ser submetido 
à outra identificação, para fins criminais. Todavia, o inciso 
supracitado, traz, em sua parte final, uma exceção à regra, 
admitindo a identificação criminal aos civilmente 
identificados, desde que haja previsão legal. 

Atualmente, a Lei nº 12.037/2009, traz em seu artigo 3º, as 
hipóteses em que o civilmente identificado deverá proceder à 
identificação criminal. São elas: 

– o documento apresentar rasura ou tiver indício de 
falsificação; 

– o documento apresentado for insuficiente para 
identificar cabalmente o indiciado; 

– o indiciado portar documentos de identidade distintos, 
com informações conflitantes entre si; 

– a identificação criminal for essencial às investigações 
policiais, segundo despacho da autoridade judiciária 
competente, que decidirá de ofício ou mediante representação 
da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa; 

– constar de registros policiais o uso de outros nomes ou 
diferentes qualificações; 

– o estado de conservação ou a distância temporal ou da 
localidade da expedição do documento apresentado 
impossibilite a completa identificação dos caracteres 
essenciais. 

 
LIX- será admitida ação privada nos crimes de ação 

pública, se esta não for intentada no prazo legal; 
 
O inciso LIX consagra a possibilidade de ajuizamento da 

ação penal privada subsidiária da pública. Preliminarmente, 
antes de tecer quaisquer comentários acerca dessa espécie de 
ação, cabe ressaltar que as ações penais se dividem em: ações 
penais públicas e ações penais privadas. 

As ações penais públicas, que possuem o Ministério 
Público como legitimado privativo na sua proposição, se 
dividem em ações penais públicas incondicionadas e ações 
penais públicas condicionadas. 

As ações penais públicas incondicionadas independem de 
qualquer espécie de condição para a sua propositura. Neste 
caso, se o membro do Ministério Público, após a análise do caso 
concreto, se convencer da ocorrência de crime, deverá 
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oferecer a denúncia, peça processual inaugural da ação penal. 
Neste caso, o membro do Ministério Público poderá iniciar a 
ação penal sem a necessidade de obediência de qualquer 
condição. 

Noutro passo, as ações penais condicionadas dependem da 
obediência de algumas condições para que o Ministério 
Público possa oferecer a denúncia, e assim, dar início à ação 
penal que levará a uma sentença penal que poderá ter cunho 
condenatório ou absolutório. As condições a serem obedecidas 
são as seguintes: representação do ofendido e requisição do 
Ministro da Justiça. 

É importante salientar que os crimes onde seja necessário 
o ajuizamento de ação penal pública condicionada e os de ação 
penal privada serão expressamente dispostos. Assim, 
podemos chegar à conclusão de que, subtraídos os crimes de 
ação penal pública condicionada e os crimes de ação penal 
privada, os demais serão de ação penal pública 
incondicionada. 

Os crimes de ação penal privada são aqueles em que o 
Estado transferiu a titularidade do ajuizamento da ação ao 
ofendido, ou seja, à vítima do crime.  

A ação penal privada se divide em algumas espécies, mas 
vamos nos ater à ação penal privada subsidiária da pública, 
objeto do inciso em estudo. 

Essa espécie de ação penal privada irá entrar em cena 
quando o Ministério Público, legitimado privativamente ao 
exercício da ação penal pública, ficar inerte, não agir, como por 
exemplo, deixar de oferecer a denúncia.  

Assim, em caso de inércia do Ministério Público, o próprio 
ofendido poderá ajuizar a ação penal. Cabe ressaltar, no 
presente caso, que mesmo havendo a inércia do Ministério 
Público e o eventual ajuizamento da ação pelo ofendido, a 
legitimidade privativa no ajuizamento da ação penal conferida 
ao Ministério Público não é transferida. 

 
LX- a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 

processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem; 

 
A regra, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é a 
publicidade de todos os atos processuais. Contudo o inciso LX, 
dispõe que poderá haver restrição da publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem. Um exemplo do presente caso diz respeito às 
questões referentes ao Direito de Família (ex.: ação de 
reconhecimento de paternidade). 

 
LXI- ninguém será preso senão em flagrante delito ou 

por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos caso de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; 

 
A liberdade é um direito do cidadão constitucionalmente 

tutelado. Porém, a prisão constitui uma das restrições à 
aplicabilidade do direito à liberdade. Este inciso explicita que 
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. De acordo com este inciso só existem 
duas maneiras de se efetuar a prisão de um indivíduo. A 
primeira se dá através da prisão em flagrante, ou seja, quando, 
em regra, o indivíduo é flagrado praticando o crime. É 
importante salientar que existem diversas espécies de prisão 
em flagrante, todavia, nos ateremos somente ao gênero para 
entendimento deste inciso.  Cabe ressaltar que a prisão em 
flagrante não pressupõe a existência de ordem escrita e 
fundamentada de juiz competente, pois este tipo de prisão 
pode ser realizada por qualquer pessoa. 

Já a segunda maneira é a prisão realizada por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente 
(ou seja, mandado de prisão). É importante ressaltar que 
existem outras espécies de prisão, tais como: prisão 
preventiva e prisão temporária. Essas prisões para se 
efetivarem, necessitam da existência de um mandado de 
prisão assinado pelo juiz competente. 

Em que pese à garantia de que ninguém será preso senão 
através das hipóteses supracitadas, cabe ressaltar que para os 
militares existem algumas ressalvas. De acordo com a parte 
final do inciso comentado, os militares poderão ser presos em 
razão de transgressão militar ou pelo cometimento de crime 
militar, previstos em lei. 

 
LXII- a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 
competente e à família ou à pessoa por ele indicada; 

 
Este inciso demonstra alguns dos direitos do preso, dentre 

eles a comunicação à família ou pessoa por ele indicada. 
Ademais, é importante salientar que o juiz competente 
também será comunicado para que tome as medidas cabíveis. 

 
LXIII- o preso será informado de seus direitos, entre os 

quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
assistência da família e de advogado; 

 
Neste inciso, outros direitos do preso estão presentes, 

quais sejam: o de permanecer calado, de assistência da família 
e de advogado. O primeiro deles trata da possibilidade do 
preso permanecer calado, haja vista que este não é obrigado a 
produzir prova contra si. Ademais, os outros garantem que 
seja assegurado este a assistência de sua família e de um 
advogado. 

 
LXIV- o preso tem direito a identificação dos 

responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial; 

 
Este inciso visa à identificação das pessoas ou autoridades 

responsáveis pela prisão ou pelo interrogatório, pois com a 
identificação destes há facilidade de responsabilização em 
caso de eventuais atos abusivos cometidos contra o preso. 

 
LXV- a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade judiciária; 
 
Este inciso é de extrema relevância, pois permite o 

relaxamento da prisão do indivíduo que porventura tenha 
sofrido cerceamento em sua liberdade por uma prisão que 
esteja eivada de ilegalidade. Esta ilegalidade pode ocorrer por 
diversos motivos, como por exemplo, nulidades, abuso de 
autoridade no ato da prisão, dentre outros. 

Desta maneira, comprovada a ilegalidade da prisão, o 
relaxamento desta é medida indispensável, ou seja, deverá ser 
libertado o indivíduo do cárcere. 

 
LXVI- ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 

quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem 
fiança; 

 
Diferentemente do inciso anterior, onde a prisão 

encontrava-se eivada de ilegalidade, aqui estamos diante de 
prisão legalmente realizada, sem ocorrência de nulidades, 
vícios ou abusos. Todavia, o Código de Processo Penal 
brasileiro admite que o indivíduo responda ao processo pelo 
crime que cometeu em liberdade, desde que, previamente, 
efetue o pagamento de fiança. Contudo, existem outros casos 
em que é admissível a liberdade provisória, sem o pagamento 
de fiança. 
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Cabe ressaltar que a liberdade provisória com o 
pagamento de fiança constitui dever tanto do Juiz de Direito 
como do Delegado de Polícia (sendo deste somente nos casos 
de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja 
superior a 4 anos). Já, a liberdade provisória, sem o pagamento 
de fiança deverá ser analisada somente pelo Juiz de Direito.  

 
LXVII- não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário 
infiel; 

 
Este inciso consagra, em regra, a impossibilidade de prisão 

civil por dívida no ordenamento jurídico brasileiro. A prisão 
civil é medida privativa de liberdade, sem caráter de pena, com 
a finalidade de compelir o devedor a satisfazer uma obrigação. 
Nos termos da Constituição Federal a prisão civil será cabível 
em duas situações, no caso de inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e no caso do depositário 
infiel. Porém, o Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo 
Brasil (recepcionado de forma equivalente a norma 
constitucional), autoriza a prisão somente em razão de dívida 
alimentar. Desta forma, com base no pacto não se admite, por 
manifesta inconstitucionalidade, a prisão civil por dívida no 
Brasil, quer do alienante fiduciário, quer do depositário infiel. 
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que só 
é possível a prisão civil do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. 

 
Súmula Vinculante Nº 25 do STF: "É ilícito a prisão 

civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito". 

 
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 

25, reconhecendo como ilícita a prisão do depositário infiel, 
qualquer que seja a modalidade do depósito. 

No julgamento, o STF considerou que o artigo 5º, inciso 
XLVII, da Constituição Federal perdeu aplicação prática, uma 
vez que a prisão nesse caso não decorre do texto 
constitucional, mas de norma infraconstitucional, que lhe dava 
aplicação prática. 

Considerando que as normas infraconstitucionais 
contrariam tratado internacional de direitos humanos, de 
natureza supralegal, não há como persistir a referida 
modalidade de prisão civil no ordenamento jurídico. 

O entendimento firmado pelo STF é de que o Pacto de San 
José da Costa Rica não poderia revogar a Constituição. O que 
tal tratado internacional fez foi afastar a eficácia da legislação 
ordinária interna que regulamentava a prisão civil do 
depositário infiel (isso ele poderia fazê-lo, pois é norma 
supralegal, acima das leis) e, com isso, por via reflexa, afastou 
a possibilidade dessa prisão no Brasil. 

Em questões de concurso, deve ser observado se as 
alternativas são formuladas de acordo com o texto 
integral da Constituição, isto é, caso haja alguma 
alternativa trazendo a redação literal do inciso 
correspondente (LXVII- não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário 
infiel;), esta deve ser considerada como correta, 
especialmente se as demais alternativas apresentadas 
foram incorretas e o enunciado não fizer nenhuma 
menção ao entendimento do STF. 

No entanto, caso seja elaborada questão envolvendo a 
interpretação da norma constitucional, sob o seu aspecto 
de aplicabilidade contida, e à luz do entendimento do STF, 
deve ser considerado pelo candidato na apreciação da 
resposta a proibição da Súmula Vinculante n° 25, 
excluindo a possibilidade de prisão por depositário infiel 
em nosso ordenamento jurídico. 

LXVIII- conceder-se-á habeas corpus sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder; 

 
Neste inciso estamos diante de um dos remédios 

constitucionais processuais mais importantes existentes no 
ordenamento jurídico, qual seja: o habeas corpus. 

Este remédio constitucional tem por escopo assegurar a 
efetiva aplicação do direito de locomoção, ou seja, o direito de 
ir, vir e permanecer em um determinado local. 

Como é possível perceber, este remédio constitucional 
poderá ser utilizado tanto no caso de iminência de violência ou 
coação à liberdade de locomoção, como no caso de efetiva 
ocorrência de ato atentatório à liberdade supracitada. 

Assim, são duas as espécies de habeas corpus: 
- Preventivo ou salvo-conduto: Neste caso o habeas corpus 

será impetrado pelo indivíduo que se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder. Esta espécie de habeas corpus 
será impetrada na iminência de ocorrência de violência ou 
coação à liberdade de locomoção, com a finalidade de obter um 
salvo-conduto, ou seja, um documento para garantir o livre 
trânsito em sua liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer). 
Por exemplo, Fulano está sendo acusado de cometer um crime 
de roubo, porém existem indícios de que não foi ele que 
comete o crime, este impetra o Habeas Corpus preventivo, o 
juiz reconhecendo legítimos seus argumentos concede a este o 
salvo-conduto, que permitirá que este se mantenha solto até a 
decisão final do processo. 

 
- Repressivo ou liberatório: Aqui haverá a impetração 

quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, estamos 
diante de um ato atentatório já realizado contra a liberdade de 
locomoção do indivíduo. Nesse passo, o habeas corpus será 
impetrado com a finalidade de obter a expedição de um alvará 
de soltura (documento no qual consta ordem emitida pelo juiz 
para que alguém seja posto em liberdade).  

 
LXIX- conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de 
Poder Público; 

 
O mandado de segurança é outro importante remédio 

constitucional que tem por objetivo a tutela de direito líquido 
e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público. 

De acordo com o inciso supracitado, o objeto desta ação 
constitucional é a proteção de direito líquido e certo.  

Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado 
de plano, através de prova pré-constituída, sendo, portanto, 
dispensada a dilação probatória. 

É importante salientar que somente será possível a 
impetração de mandado de segurança, nos casos não 
amparados por habeas corpus ou habeas data. Isso ocorre pelo 
fato de que é necessário utilizar o remédio processual 
adequado ao caso. Caber ressaltar que um dos requisitos mais 
importantes para a impetração do mandado de segurança é a 
identificação da autoridade coatora pela ilegalidade ou abuso 
do poder. De acordo com o inciso em questão a autoridade 
poderá ser pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 
das atribuições de Poder Público. Para fins de impetração de 
mandado de segurança, autoridade é o agente investido no 
poder de decisão. É importante tal caracterização, pois, desta 
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maneira, não há o risco de ilegitimidade passiva na impetração 
do mandado de segurança. 

Similarmente ao habeas corpus, existem duas espécies de 
mandado de segurança: 

 
- Preventivo: Quando estamos diante de ameaça ao direito 

líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder. 
- Repressivo: Quando a ilegalidade ou abuso de poder já 

foram praticados. 
 
LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser 

impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso 

Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou 

associação legalmente constituída e em funcionamento há 
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados; 

 
Neste inciso encontra-se presente o remédio 

constitucional denominado de mandado de segurança 
coletivo. Este remédio constitucional tem por finalidade a 
proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder 
referente à proteção ou reparação de interesses da 
coletividade. 

É importante salientar que somente serão legitimados 
para a impetração do mandado de segurança coletivo os 
disposto no inciso supracitado. São eles: 

- Partido político com representação no Congresso 
Nacional; 

- Organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados. 

Cabe frisar que deverão ser obedecidos todos os requisitos 
estabelecidos para que seja possível a impetração do remédio 
constitucional. Ressalta-se ainda, que uma associação 
legalmente constituída há menos de um ano não pode 
impetrar mandado de segurança coletivo, pois há necessidade 
da constituição legal desta por, no mínimo, um ano. Ademais, 
há necessidade de que o objeto da tutela seja a defesa dos 
interesses dos membros ou associados, sob pena da não 
consagração do remédio constitucional supracitado. 

Outrossim, para que os partidos políticos sejam 
legitimados ativos para a impetração de mandado de 
segurança coletivo há necessidade de que estes possuam 
representação no Congresso Nacional. 

 
LXXI- conceder-se-á mandado de injunção sempre que 

a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania; 

 
Este inciso traz, em seu bojo, o mandado de injunção, que 

tem por escopo principal combater a inefetividade das normas 
constitucionais. Para que seja possível a impetração de 
mandado de injunção há necessidade da presença de dois 
requisitos: 

- Existência de norma constitucional que preveja o 
exercício de direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 

- Inexistência de norma regulamentadora que torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 

A grande consequência do mandado de injunção consiste 
na comunicação ao Poder Legislativo para que elabore a lei 

necessária ao exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais. 

 
LXXII- conceder-se-á habeas data:  
a) para assegurar o conhecimento de informações 

relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros 
ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

 
O habeas data, considerado como um remédio 

constitucional tem por escopo assegurar o direito de 
informação consagrado no artigo 5º, XXXIII, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. De acordo com o 
princípio da informação todos têm direito de receber 
informações dos órgãos públicos, sendo apresentadas algumas 
ressalvas. Assim, o habeas data é o remédio constitucional 
adequado à tutela do direito de informação, pois, através dele 
busca-se assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

Não obstante, o habeas data é utilizado para a retificação 
de dados do impetrante, sempre que não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

 
LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para propor 

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

 
Neste inciso estamos diante da Ação Popular, efetivo 

instrumento processual utilizado para anulação de atos lesivos 
ao patrimônio público e para a defesa de alguns interesses de 
extrema importância como o meio ambiente. 

Tal instrumento, regido pela Lei nº 4.717/65, confere 
legitimidade de propositura ao cidadão, imbuído de direitos 
políticos, civis e sociais. Este remédio constitucional, cuja 
legitimidade para propositura, é do cidadão, visa um 
provimento jurisdicional (sentença) que declare a nulidade de 
atos lesivos ao patrimônio público. 

Quando o inciso em questão explicita que qualquer 
cidadão poderá ser parte legítima para proporá a ação 
popular, é necessário ter em mente que somente aquele que se 
encontra no gozo dos direitos políticos, ou seja, possa votar e 
ser votado, será detentor de tal prerrogativa. 

Existe um grande debate na doutrina sobre um eventual 
conflito de aplicabilidade entre a ação popular e a ação civil 
pública. 

A ação civil pública, explicitada pela Lei nº 7.347/85, é um 
instrumento processual tendente a tutelar interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. Neste caso, a Lei da Ação 
Civil Pública, dispõe, em seu artigo 5º, um rol de legitimados à 
propositura da ação, como por exemplo: a União, os Estados, 
os Municípios, o Distrito Federal, o Ministério Público, dentre 
outros. Desta maneira, se formos analisar minuciosamente o 
conteúdo disposto no artigo 5º, podemos perceber que o 
cidadão individualmente considerado, detentor de direitos 
políticos, não é legitimado para a propositura de tal ação. 
Assim, não há que cogitar de conflito entre essas ações, pois, 
indubitavelmente, ambas se completam em seus objetos.  

 
LXXIV- o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; 
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De acordo com o inciso supracitado será dever do Estado à 
prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos. Desta maneira, com a 
finalidade de atender aos indivíduos mais necessitados, a 
própria Constituição em seu artigo 134, trata da Defensoria 
Pública, instituição especificamente destinada a esse fim. De 
acordo com o artigo 134, a Defensoria Pública é instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV. 

 
LXXV- o Estado indenizará o condenado por erro 

judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo 
fixado na sentença; 

 
Este inciso consagra o dever de indenização do Estado no 

caso de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na 
sentença. Aqui estamos diante de responsabilidade objetiva do 
Estado, ou seja, comprovado o nexo de causalidade entre a 
conduta e o resultado danoso, será exigível a indenização, 
independentemente da comprovação de culpa ou dolo. 

 
LXXVI- são gratuitos para os reconhecidamente 

pobres, na forma da lei: 
a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; 
 
Conforme explicita o inciso em tela, a Constituição garante 

aos reconhecidamente pobres a gratuidade do registro civil de 
nascimento e da certidão de óbito. É importante salientar que 
a gratuidade somente alcança aos reconhecidamente pobres.  

 
LXXVII- são gratuitas as ações de habeas corpus e 

habeas data e, na forma da lei, os atos necessário ao 
exercício da cidadania; 

 
Este inciso expressa a gratuidade das ações de habeas 

corpus e habeas data, além dos atos necessários ao exercício 
da cidadania, como por exemplo, a emissão do título de eleitor, 
que garante ao indivíduo o caráter de cidadão, para fins de 
propositura de ação popular. 

 
LXXVIII- a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Visando combater a morosidade do Poder Judiciário, este 
inciso trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a garantia de 
razoabilidade na duração do processo. Como é possível 
perceber, a duração razoável do processo deverá ser 
empregada tanto na esfera judicial, como administrativa, 
fazendo com que o jurisdicionado não necessite aguardar 
longos anos à espera de um provimento jurisdicional. Não 
obstante, o inciso em questão ainda denota que serão 
assegurados os meios que garantam a celeridade da 
tramitação do processo. 

 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. 
 
O parágrafo em tela demonstra que os direitos e garantias 

fundamentais constantes no bojo de toda a Carta Magna 
passaram a ter total validade com a entrada em vigor da 
Constituição, independentemente, da necessidade de 
regulamentação de algumas matérias por lei 
infraconstitucional.  

 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 

 
O parágrafo 2º explicita que os direitos e garantias 

expressos em toda a Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos 
tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Desta 
maneira, além dos direitos e garantias já existentes, este 
parágrafo consagra a possibilidade de existência de outros 
decorrentes do regime democrático. Não obstante, o parágrafo 
supracitado não exclui outros princípios derivados de tratados 
internacionais em que o Brasil seja signatário. Quando o 
assunto abordado diz respeito aos tratados, cabe ressaltar a 
importante alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 
45/04, que inseriu o parágrafo 3º, que será analisado 
posteriormente. 

 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 

 
Este parágrafo trouxe uma novidade inserida pela Emenda 

Constitucional nº 45/04 (Reforma do Judiciário). A novidade 
consiste em atribuir aos tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos o mesmo valor de emendas 
constitucionais, desde que sejam aprovados pelo rito 
necessário. Para que as emendas alcancem tal caráter é 
necessária à aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros. 
Contudo, cabe ressaltar que este parágrafo somente abrange 
os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos. Assim, os demais tratados serão recepcionados pelo 
ordenamento jurídico brasileiro com o caráter de lei ordinária, 
diferentemente do tratamento dado aos tratados de direitos 
humanos, com a edição da Emenda nº 45/04. 

 
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. 
 
Este parágrafo é outra novidade inserida ao ordenamento 

jurídico pela Emenda Constitucional nº 45/04. Nos moldes do 
parágrafo supracitado o Brasil se submete à jurisdição do TPI 
(Tribunal Penal Internacional), a cuja criação tenha 
manifestado adesão.  Referido tribunal foi criado pelo Estatuto 
de Roma em 17 de julho de 1998, o qual foi subscrito 
pelo Brasil. Trata-se de instituição permanente, com jurisdição 
para julgar genocídio, crimes de guerra, contra a humanidade 
e de agressão, e cuja sede se encontra em Haia, na Holanda. Os 
crimes de competência desse Tribunal são imprescritíveis, 
dado que atentam contra a humanidade como um todo. O 
tratado foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 112, de 6 de 
junho de 2002, antes, portanto, de sua entrada em vigor, que 
ocorreu em 1 de julho de 2002. 

Tal tratado foi equiparado no ordenamento jurídico 
brasileiro às leis ordinárias. Em que pese tenha adquirido este 
caráter, o mencionado tratado diz respeito a direitos humanos, 
porém não possui característica de emenda constitucional, 
pois entrou em vigor em nosso ordenamento jurídico antes da 
edição da Emenda Constitucional nº 45/04. Para que tal 
tratado seja equiparado às emendas constitucionais deverá 
passar pelo mesmo rito de aprovação destas. 

 
Direitos Sociais 
 
Desde o surgimento do constitucionalismo, século XVIII, os 

direitos fundamentais representam a principal garantia dos 
cidadãos de que o Estado se conduzirá pela liberdade e pelo 
respeito da pessoa humana. Heranças da tradição francesa, a 
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liberdade, a igualdade e a fraternidade podem ser 
consideradas como os pilares de sustentação da doutrina dos 
direitos fundamentais. A cada um destes pilares corresponde 
uma dimensão de tal gênero de direitos. 

Segundo doutrina de Rafael Grandulpho Bertramello10 
as declarações de direitos norte-americanas, bem como a 
francesa de 1789, representaram a “emancipação histórica 
do indivíduo perante os grupos sociais aos quais ele sempre 
se submeteu: a família, o clã, o estamento, as organizações 
religiosas”.11 

Em contrapartida, a ascensão do indivíduo na história 
trouxe-lhe a perda da proteção por parte desses grupos, o 
deixando à deriva, às vicissitudes da vida. Em troca da ruptura, 
a sociedade liberal ofereceu-lhe a suposta segurança da 
legalidade, com a garantia de igualdade de todos perante a lei. 

Com o avanço do capitalismo, os trabalhadores viram-se 
compelidos a empregarem-se nas fábricas, sem garantias 
condignas com a dignidade da pessoa humana. A lei os 
considerava, patrão e operário, iguais. Igualdade que se 
revelou fútil e inócua, a ponto de provocar a reunião da classe 
trabalhadora, sob a bandeira socialista, a lutar pelo 
reconhecimento de direitos humanos de caráter econômico e 
social. 

Como causa desta desigualdade material aponta-se o 
liberalismo econômico, isto é, livre iniciativa num mercado 
concorrencial, propiciado pelas instituições e sem qualquer 
interferência estatal (Estado abstencionista). Tal fato gerou 
um acréscimo de riqueza jamais visto, em contrapartida, a 
classe trabalhadora contava com condições precaríssimas de 
trabalho; trabalho que, na lógica de mercado, equivale à 
mercadoria, sujeita à lei da oferta e da procura.12 

A classe operária, produtora da riqueza, mas excluída de 
seus benefícios, passou a organizar-se na fórmula marxista da 
luta de classes, situação que ameaçava as instituições liberais 
e, por decorrência lógica, a estabilidade do desenvolvimento 
econômico. Surge a ideia de “vida humana digna” e os 
argumentos favoráveis ao reconhecimento do direito ao 
trabalho (de ter um trabalho), à subsistência, à educação, entre 
outros, que são direitos sociais por excelência. 

Nessa perspectiva é que surgem os direitos sociais, 
intimamente relacionados ao princípio da solidariedade, 
denominados de direitos humanos de segunda dimensão. 

Os direitos sociais “se realizam pela execução de políticas 
públicas, destinadas a garantir amparo e proteção social aos 
mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de 
recursos próprios para viver dignamente”.13 

Tais direitos adquiriram certa relevância histórica a partir 
do momento em que as Constituições passaram a discipliná-
los sistematicamente, o que teve início com a 
Constituição mexicana de 1917, primeira a atribuir aos 
direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, 
juntamente com as liberdades e os direitos políticos (artigos 
5º e 123). 

Registra-se, todavia, que o reconhecimento dos direitos de 
segunda dimensão já se encontra na Constituição Francesa de 
1791, que no seu título 1º “previa a instituição do secours 
publics para criar crianças abandonadas, aliviar os pobres 

                                                 
10 BERTRAMELLO, Rafael Grandulpho. Os Direitos Sociais: conceito, 
finalidade e teorias. 2013; Disponível em: 
http://rafaelbertramello.jusbrasil.com.br/artigos/121943093/os-
direitos-sociais-conceito-finalidade-e-teorias, acesso em 
17/06/2015. 
11 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos. 7ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 65 e ss. 
12 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos 
Fundamentais. 11ª ed. Rev. E aum. – São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 42-
43. 
13 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos. 7ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 77. 

doentes e dar trabalho aos pobres inválidos que não o 
encontrassem”.14 

No Brasil, a primeira Constituição a disciplinar os direitos 
sociais, inscrevendo-os num título sobre a ordem econômica e 
social, foi a de 1934. Esta foi notavelmente influenciada pela 
Constituição alemã de Weimar, de 191915, responsável pela 
introdução de um novo espírito, de cunho social, nas 
constituições. 

Foi na Constituição de Weimar que a propriedade se viu, 
talvez pela primeira vez, submetida à função social. Essa e 
outras características fizeram dela um modelo, depois imitado 
pelo direito brasileiro. 

A Constituição Federal de 1934, embora vigente por tão 
pouco tempo e em tão conturbado contexto histórico, refletiu 
com bastante veemência as aspirações por um sistema jurídico 
fincado nos direitos econômicos e sociais, sobretudo o direito 
ao trabalho. 

A Constituição Federal de 1988, como fruto da exposição 
histórica que ora colacionamos, estipulou com certa eficácia 
um extenso rol de direitos fundamentais de segunda 
dimensão, especialmente em seu Artigo 6º: educação, saúde, 
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, 
proteção à maternidade etc. 

 
Conceito 
 
Os direitos sociais pertencem à segunda dimensão de 

Direitos Fundamentais, que está ligada ao valor da igualdade 
material (a igualdade formal já havia sido consagrada na 
primeira geração, junto com os direitos de liberdade). Não são 
meros poderes de agir – como o são as liberdades públicas -, 
mas sim poderes de exigir, chamados, também, de direitos de 
crédito: 

Há, sem dúvida, direitos sociais que são antes poderes de 
agir. É o caso do direito ao lazer. Mas assim mesmo quando a 
eles se referem, as constituições tendem a encará-los pelo prisma 
do dever do Estado, portanto, como poderes de exigir prestação 
concreta por parte deste.16 

Em didática definição, André Ramos Tavares conceitua 
direitos sociais como direitos “que exigem do Poder Público 
uma atuação positiva, uma forma atuante de Estado na 
implementação da igualdade social dos hipossuficientes. São, 
por esse exato motivo, conhecidos também como direitos a 
prestação, ou direitos prestacionais”.17 

Segundo José Afonso da Silva, os direitos sociais “são 
prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 
que tendem a realizar a igualização de situações sociais 
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de 
igualdade”. 

Uadi Lammêgo Bulos esclarece que tais “prestações 
qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por parte 
dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar 
serviços para concretizar os direitos sociais”, e acrescenta que 
sua finalidade “é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-
lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da 
realização da igualdade real”.18 

14 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo 
com o pensamento de Hannah Arendt. – São Paulo: Cia das Letras, 
2009 (7ª reimpressão), p. 128. 
15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª 
ed. Rev. E atual. – São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 285. 
16 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos 
Fundamentais. 11ª ed. Rev. E aum. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 50. 
17 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. 
Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 837. 
18 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Rev. 
E atual. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 789. 
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Os direitos sociais exigem a intermediação dos entes 
estatais para sua concretização; consideram o homem para 
além de sua condição individualista, e guardam íntima relação 
com o cidadão e a sociedade, porquanto abrangem a pessoa 
humana na perspectiva de que ela necessita de condições 
mínimas de subsistência. 

Por tratarem de direitos fundamentais, há de reconhecer a 
eles aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º da CF/88), e no 
caso de omissão legislativa haverá meios de buscar sua 
efetividade, como o mandado de injunção e a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão. 

 
Classificação 
 
A amplitude dos temas inscritos no art. 6º da Constituição 

deixa claro que os direitos sociais não são somente os que 
estão enunciados nos artigos 7º, 8º, 9º, 10 e 11. Eles podem ser 
localizados, principalmente, no Título VIII - Da Ordem Social, 
artigos 193 e seguintes. 

Os direitos sociais podem ser agrupados em grandes 
categoriais:  

 
a) os direitos sociais dos trabalhadores, por sua vez 

subdivididos em individuais e coletivos; 
b) os direitos sociais de seguridade social; 
c) os direitos sociais de natureza econômica; 
d) os direitos sociais da cultura; 
e) os de segurança. 
 
Uadi Lammêgo Bulos19 destaca que os direitos sociais da 

seguridade social envolvem o direito à saúde, à previdência 
social, à assistência social, enquanto que os relacionados à 
cultura abrangem a educação, o lazer, a segurança, a moradia 
e a alimentação. 

José Afonso da Silva, em Curso de Direito Constitucional 
positivo, propõe a divisão dos direitos sociais em: i) relativos 
aos trabalhadores; ii) relativos ao homem consumidor. Na 
primeira classificação, isto é, direitos sociais do homem 
trabalhador, teríamos os direitos relativos ao salário, às 
condições de trabalho, à liberdade de instituição sindical, o 
direito de greve, entre outros (CF, artigos 7º a 11). 

Na segunda classificação, ou seja, direitos sociais do 
homem consumidor, teríamos o direito à saúde, à educação, à 
segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o igual 
acesso das crianças e adultos à instrução, à cultura e garantia 
ao desenvolvimento da família, que estariam no título da 
ordem social. 

 
Princípio da Máxima Efetividade 
 
Segundo Paulo Bonavides, os direitos sociais tomaram 

corpo após expansão da ideologia e da reflexão antiliberal. O 
jurista adverte que tais direitos passaram por um “ciclo de 
baixa normatividade, ou tiveram eficácia duvidosa, em virtude 
de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado 
determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis 
por exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e 
recursos”.20 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 explicitou amplo 
rol de direitos sociais, tornando ainda mais relevante o tema 
de sua eficácia. De fato, apenas positivar direitos, reconhecê-
los e apontar sua importância não é suficiente; quanto maior a 

                                                 
19 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Rev. 
E atual. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 790. 
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. Atual. – 
São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 582-583. 
21 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo. 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 329. 

consagração formal de direitos sociais, maior a dificuldade de 
lhes garantir uma aplicação efetiva. 

Como se tratam de direitos a prestações, que envolvem um 
custo especial, deve-se refletir em que medida os direitos 
sociais, por força do disposto no § 1º, artigo 5º da CF, estão em 
condições de serem diretamente aplicáveis. Sem esquecer, 
aliás, que inexiste norma constitucional destituída de eficácia 
e aplicabilidade. 

Observa-se pela história que a obrigação de atender aos 
direitos sociais ditou ao Estado a expansão dos serviços 
públicos, especialmente dos anos vinte para frente. Hoje, em 
que pese o notável avanço, permanece válido discutir até que 
ponto o Estado deve dar o atendimento a esses direitos ou 
apenas amparar sua busca. 

Os operadores do direito, hoje, trabalham com essa nova 
perspectiva, com a dificuldade de se determinar até que ponto 
os direitos sociais são exigíveis, até que ponto não operam 
eficácia imediata. 

A doutrina mais acurada entende que o artigo 5º, § 1º da 
CF/88 não deve ser interpretado como regra, mas como um 
princípio, isto é, deve-se garantir a máxima efetividade 
possível. Para Luís Roberto Barroso, “o intérprete 
constitucional deve ter compromisso com a efetividade da 
Constituição: entre interpretações alternativas e plausíveis, 
deverá prestigiar aquele que permita a atuação da vontade 
constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se 
refugiem no argumento da não aplicabilidade da norma ou na 
ocorrência de omissão do legislador”.21 

Esta aplicação imediata é o desejável. Todavia, seria 
utópico concluir que o Estado brasileiro, no seu atual estágio 
de evolução, poderia assegurar o pleno exercício dos direitos 
sociais a todos. 

Teresa Arruda Alvim Wambier destaca que “a plena e 
efetiva realização do ordenamento jurídico no plano social, 
embora, embrionariamente, já esteja concebida no plano 
normativo (em sentido amplo), depende de fatores 
econômicos, éticos e culturais”.22 Dissemina-se, no entanto, o 
raciocínio de que a aplicação desses direitos deve se pautar na 
máxima efetividade possível. 

 
Reserva do possível 
 
Segundo Ingo Wolfgang Sarlet23, a reserva do possível 

apresenta tríplice dimensão: a) efetiva disponibilidade fática 
dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; b) a 
disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, 
que guarda íntima conexão com a distribuição de receitas e 
competências tributárias, orçamentárias; c) 
proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua 
exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade. 

A reserva do possível, nas suas diversas dimensões, está 
ligada diretamente às limitações orçamentárias que o Estado 
possui. Para se determine a razoabilidade de determinada 
prestação estatal é importante pensar no contexto: a saída 
adequada para A deve ser a saída adequada para todos os que 
se encontram na mesma situação que A. 

Trata-se, também, de atenção ao princípio da isonomia, 
capitulado no artigo 5º da Constituição. 

Alguns autores denominam este princípio como a reserva 
do “financeiramente possível”, relacionando-o com a 
necessidade de disponibilidade de recursos, principalmente 
pelo Estado, para sua efetiva concretização. 

22 DIDIER JR, Fredie – Org. Ações Constitucionais. 6ª ed. Rev., ampl. E 
atual. – Salvador: Editora Juspodivm, 2012, p. 21. 
23 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia Horizontal dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 10ª ed. Rev. Atual. E ampl. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009, 287. 
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Aponta-se este princípio como limitador de certas políticas 
públicas. Por exemplo, não seria possível a edição de uma lei 
para aumentar o valor do salário mínimo, se tal medida 
implicasse negativamente e de forma desastrosa nas contas da 
previdência social, outros gastos públicos. Certamente, 
medidas não razoáveis ou em desacordo com o momento e 
evolução históricos implicam resultados contrários à própria 
eficácia dos direitos. 

A cláusula da reserva do possível não pode servir de 
argumento, ao Poder Público, para frustrar e inviabilizar a 
implementação de políticas públicas definidas na própria 
Constituição. A noção de “mínimo existencial” é extraída 
implicitamente de determinados preceitos constitucionais 
(CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), e compreende um complexo de 
prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 
condições adequadas de existência digna, em ordem a 
assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de 
liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 
Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 
básicos. 

 
Mínimo existencial 
 
O mínimo existencial deve ser visto como a base e o 

alicerce da vida humana. Trata-se de um direito fundamental 
e essencial, vinculado à Constituição Federal, e não necessita 
de Lei para sua obtenção, tendo em vista que é inerente a todo 
ser humano. Como conceito de mínimo existencial, temos que 
se refere ao “conjunto de condições materiais essenciais e 
elementares cuja presença é pressuposto da dignidade para 
qualquer pessoa. Se alguém viver abaixo daquele patamar, o 
mandamento constitucional estará sendo desrespeitado”.24 

No caso de o Poder Público abster-se de cumprir, total ou 
parcialmente, o dever de implementar políticas públicas 
definidas no texto constitucional, transgride a própria 
Constituição.25 A inércia estatal configura desprezo e 
desrespeito à Constituição e, por isso mesmo, configura 
comportamento juridicamente reprovável. 

 
Vedação do retrocesso 
 
A vedação do retrocesso não está expressamente prevista 

no vigente texto constitucional, mas foi acolhida pela doutrina 
moderna. 

Esse princípio, no dizer de Vicente Paulo e Marcelo 
Alexandrino, “visa a impedir que o legislador venha a 
desconstituir pura e simplesmente o grau de concretização que 
ele próprio havia dado às normas da Constituição, 
especialmente quando se trata de disposições constitucionais 
que, em maior ou menor escala, acabam por depender dessas 
normas infraconstitucionais para alcançarem sua pela eficácia 
e efetividade”.26 

Em síntese, não pode o legislador diminuir ou radicar os 
direitos humanos fundamentais, aqui inseridos os de segunda 
dimensão. Muito embora o constituinte originário tenha 
elevado à condição de cláusulas pétreas apenas os direitos e 
garantias individuais, a doutrina e a jurisprudência parecem 

                                                 
24 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo 
modelo. 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 202. Cf., a propósito, Ana 
Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: 
o princípio da dignidade da pessoa humana, 2002, p. 305: “Esse 
núcleo, no tocante aos elementos matérias da dignidade, é composto 
pelo mínimo existencial, que consiste em um conjunto de prestações 
mínimas sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra 
em situação de indignidade (...) Uma proposta de concretização do 
mínimo existencial, tendo em conta a ordem constitucional brasileira, 
deverá incluir os direitos à educação fundamental, à saúde básica, à 
assistência no caso de necessidade e ao acesso à justiça”. 

corroborar o entendimento de ser legítima a manutenção de 
estabilidade nas conquistas dispostas na Carta Política. 

Não se trata de conferir imutabilidade às normas relativas 
a direitos sociais, mas segurança jurídica ao assegurar que os 
tais não sejam suprimidos, ou diminuídos em sua importância 
e alcance. 

Tal princípio vincula não só o legislador 
infraconstitucional, bem como o legislador constituinte 
derivado, ao elaborar Emendas à Constituição. 

 
Direitos sociais em espécie 
Educação 
 
O direito à educação está tratado nos artigos 6º e 205 da 

Constituição Federal. Esse direito tem por sujeito passivo o 
Estado e a família. O Estado tem o dever de promover políticas 
públicas de acesso à educação de acordo com os princípios 
elencados na própria CF (art. 206), e, por expressa disposição, 
obriga-se a fornecer o ensino fundamental gratuito (art. 208, § 
1º). 

Vale destacar, ainda, que o STF editou a súmula vinculante 
de número 12, para evitar a violação do disposto no artigo 206, 
IV da CF: “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades 
públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição 
Federal”. 

 
Saúde 
 
Apenas em 1988 foi que a saúde passou a ser tratada, pela 

ordem constitucional brasileira, como direito fundamental. 
Gomes Canotilho e Vital Moreira sinalizam que o direito à 

saúde comporta duas vertentes: “uma, de natureza negativa, 
que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) 
que se abstenha de qualquer acto que prejudique a saúde; 
outra, de natureza positiva, que significa o direito às 
medidas e prestações estaduais visando à prevenção das 
doenças e ao tratamento delas”.27 

 
Trabalho 
 
O direito ao trabalho, isto é, de ter um trabalho ou de 

trabalhar, é o meio mais expressivo de se obter uma existência 
digna28, e está previsto na CF/88 como um direito social, e não 
mais como uma obrigação social, tal como previa a 
Constituição de 1946. 

Constitui um dos fundamentos do Estado democrático de 
Direito os valores sociais do trabalho (CF, artigo 1º, inciso IV), 
ademais, o artigo 170 da CF/88 funda a ordem econômica na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tudo a 
assegurar uma existência digna a todos, em atenção à justiça 
social. 

Nos termos do art. 22, I, da CF, compete privativamente à 
União legislar sobre direito do trabalho, não estando ela 
obrigada a utilizar-se de lei complementar para disciplinar a 
matéria, que somente é exigida, nos termos do art. 7º, I, da 
mesma Carta, para regrar a dispensa imotivada. 

 
 

25 ADI 1.484/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 
26 PAULO, Vicente. Resumo de direito constitucional 
descomplicado/Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 6ª ed. – São 
Paulo: Método, 2012, p. 101. 
27 Apud José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição. 
8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São 
Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 188. 
28 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª 
ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São 
Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 189. 
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Moradia 
 
O direito à moradia não é necessariamente direito a uma 

casa própria, mas sim a um teto, um abrigo em condições 
adequadas para preservar a intimidade pessoal dos membros 
da família (art. 5, X e XI), uma habitação digna e adequada. 

Não há dúvidas de que a casa própria seria o meio mais 
efetivo de se concretizar o direito à moradia, todavia, esta não 
é a realidade social vigente. 

A própria impenhorabilidade do bem de família, levada a 
efeito pela Lei n° 8.009/90, encontra fundamento no artigo 6º 
da Constituição Federal. 

 
Transporte 
Com o advento da Emenda Constitucional nº 90, de 15 de 

setembro de 2015, o transporte passou a figurar no rol dos 
direitos sociais. A inserção de um direito ao transporte guarda 
sintonia com o objetivo de assegurar a todos uma efetiva 
fruição de direitos (fundamentais ou não), mediante a garantia 
do acesso ao local de trabalho, bem como aos estabelecimentos 
de ensino, serviços de saúde e outros serviços essenciais, 
assim como ao lazer e mesmo ao exercício dos direitos 
políticos, sem falar na especial consideração das pessoas com 
deficiência (objeto de previsão específica no artigo 227, § 2º, 
CF) e dos idosos, resulta evidente e insere o transporte no rol 
dos direitos e deveres associados ao mínimo existencial, no 
sentido das condições materiais indispensáveis à fruição de 
uma vida com dignidade.  

 
Lazer 
 
A Constituição dispõe, no § 3º do Artigo 217 que “o Poder 

Público incentivará o lazer, como forma de promoção 
social”. Tal direito está relacionado com o direito ao descanso 
dos trabalhadores, ao resgate de energias para retomada das 
atividades. 

Costuma-se condenar os empregadores que, entregando 
excessiva carga de trabalho ao empregado, retiram-lhe o 
intervalo interjornada de modo a inibir o convívio social e 
familiar, suprimindo a oportunidade de ócio, isto é, de tempo 
destinado ao lazer, garantida constitucionalmente. 

 
Segurança 
 
A segurança tem o condão de conferir garantia ao exercício 

pleno, e tranquilo, dos demais direitos e liberdades 
constitucionais. Na dimensão de direito social está 
intimamente relacionada com o conceito de segurança pública, 
tratada no artigo 144 da Constituição Federal. 

Ensina José Afonso da Silva que segurança “assume o 
sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou 
pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a 
qualifica (...) A segurança pública consiste numa situação de 
preservação ou restabelecimento dessa convivência social que 
permite que todos gozem de seus direitos e defesa de seus 
legítimos interesses”.29 

O STF afirmou que o direito à segurança “é prerrogativa 
constitucional indisponível, garantido mediante a 
implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a 
obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o 
efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário 
determinar a implementação pelo Estado, quando 
inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o 
poder discricionário do Poder Executivo.”30 

 

                                                 
29 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª 
ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São 
Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 649. 

Previdência social 
 
No texto constitucional, estão previstas prestações 

previdenciárias de dois tipos: os benefícios, que são prestações 
pecuniárias para a) aposentadoria por invalidez (CF, art. 201, 
I), por velhice e por tempo de contribuição (CF, art. 201, § 7º) 
b) nos auxílios por doença, maternidade, reclusão e funeral 
(art. 201, I, II, IV e V); c) no salário-desemprego (artigos 7º, II, 
201, II, e 239); d) na pensão por morte do segurado (art. 201, 
V). 

Os serviços que são prestações assistenciais: médica, 
farmacêutica, odontológico, hospitalar, social e de reeducação 
ou readaptação profissional. 

 
Proteção à maternidade e à infância 
 
Tal direito está inserido como direito previdenciário 

(artigo 201, II), e como direito assistencial (artigo 203, I e II). 
Destaca-se, também, no artigo 7º, XVIII da CF a previsão de 
licença à gestante. 

 
Assistência aos desamparados 
 
A Constituição Federal estabelece que a assistência social 

será prestada aos necessitados, independentemente 
contribuírem ou não com a previdência social. 

 
Texto Constitucional a respeito: 
 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 

 
Art. 6º 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 desamparados, 
na forma desta Constituição. (NR EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 90, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015) 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, 
dentre outros direitos; 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável; 

VIII - décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno; 

30 RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 7-6-2011, 
Segunda Turma, DJE de 24-6-2011. 
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X - proteção do salário na forma da lei, constituindo 
crime sua retenção dolosa; 

XI - participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em 
lei; 

XII - salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, 
no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; (Vide Del 
5.452, art. 59 § 1º). 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal; 

 XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e 
do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 

sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades 

penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
XXIV - aposentadoria; 
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes 

desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches 
e pré-escolas;  

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos 
coletivos de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da 
lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo 
do empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite 
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;  

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício 
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, 
idade, cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante 
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador 
de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos;  

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos 
incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, 
XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as 
condições estabelecidas em lei e observada a 
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, 

II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à 
previdência social. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 72, de 2013). 

 
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observado o seguinte: 
I - 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; 

II - 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; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas; 

IV - a Assembleia geral fixará a contribuição que, em se 
tratando de categoria profissional, será descontada em 
folha, para custeio do sistema confederativo da 
representação sindical respectiva, independentemente 
da contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser 
votado nas organizações sindicais; 

VIII - 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. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-
se à organização de sindicatos rurais e de colônias de 
pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. 

 
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo 
e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais 
e disporá sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade. 

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às 
penas da lei. 

 
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores 

e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em 
que seus interesses profissionais ou previdenciários 
sejam objeto de discussão e deliberação. 

 
Art. 11. 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. 

 
Direitos de Nacionalidade 
 
Nacionalidade é o vínculo jurídico de uma pessoa com 

determinado Estado Soberano. Vínculo que gera direitos, 
porém, também acarreta deveres. Cidadão é aquele que está 
no pleno gozo de seus direitos políticos. 

Geralmente, cidadão é o nacional, mas pode ocorrer de ser 
nacional e não ser cidadão (Exemplo: Um indivíduo preso é 
nacional, mas não é cidadão, visto estarem suspensos seus 
direitos políticos, em razão da prisão).  

Povo é o elemento humano da nação, do país soberano. É o 
conjunto dos nacionais. População é conceito demográfico, 
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engloba nacionais e estrangeiros. Envolve todas as pessoas 
que estão em um território num dado momento histórico. 

 
A nacionalidade apresenta-se de duas formas: 
 
a) Nacionalidade originária: Também denominada 

nacionalidade primária ou involuntária, é a nacionalidade dos 
natos, não dependendo de qualquer requerimento. É um 
direito subjetivo, potestativo, que nasce com a pessoa. É 
potestativo, pois depende exclusivamente de seu titular. 
Somente a CF poderá estabelecer quem são os natos. 

 
b) Nacionalidade secundária: Também denominada 

nacionalidade adquirida ou voluntária, é a nacionalidade dos 
naturalizados, sempre dependendo de um requerimento 
sujeito à apreciação. Em geral, não é um direito potestativo, 
visto não ser automático. 

 
A pessoa é livre para escolher sua nacionalidade ou optar 

por outra. A pessoa não pode ser constrangida a manter sua 
nacionalidade, podendo optar por outra, sendo aceita ou não. 

Considerando-se que compete ao direito interno de cada 
país fixar os critérios de aquisição da nacionalidade, é possível 
a existência de polipátridas (pessoas com diversas 
nacionalidades) e apátridas, também denominados heimatlos 
ou apólidos (pessoas que não possuem pátria). 

 
Existem três critérios para definir os natos: O critério do 

jus soli, o critério do jus sanguinis e o critério misto. 
Critério jus soli ou jus loci: É considerado brasileiro nato 

aquele que nasce na República Federativa do Brasil, ainda que 
de pais estrangeiros, desde que nenhum deles esteja a serviço 
de seu país. A República Federativa do Brasil é o seu território 
nacional mais suas extensões materiais e jurídicas. Se o 
estrangeiro estiver em território nacional a serviço de um 
terceiro país, que não o seu de origem, o filho deste que nascer 
no Brasil será brasileiro nato. 

Critério jus sanguinis: É considerado brasileiro nato o 
filho de brasileiros que nascer no estrangeiro estando 
qualquer um dos pais a serviço da República Federativa do 
Brasil. Como República Federativa do Brasil entende-se a 
União, os Estados, os Municípios, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista, ou seja, o brasileiro deve estar a serviço da 
Administração Direta ou da Administração Indireta. 

Critério Misto: Também poderá exigir a nacionalidade, 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.  

 
Distinção entre Brasileiro Nato e Naturalizado: 

Somente a CF/88 pode estabelecer distinções entre brasileiros 
natos e naturalizados. 

 
Alguns cargos são reservados aos brasileiros natos: 
- Presidente e Vice-Presidente da República: Só poderão 
concorrer ao cargo brasileiros natos; 
- Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do 
Senado Federal: estão na linha de substituição do 
Presidente da República, portanto deverão ser brasileiros 
natos; 
- Presidente do STF: Considerando que todos os Ministros 
do STF poderão ocupar o cargo de presidência do órgão, 
também deverão ser brasileiros natos. Os demais cargos 
do Poder Judiciário poderão ser ocupados por brasileiros 
natos ou naturalizados; 

- Ministro de Defesa: Cargo criado pela Emenda 
Constitucional 23/99, deverá necessariamente ser 
ocupado por um brasileiro nato; 
- Membros da Carreira Diplomática: Deverão ser, 
necessariamente, brasileiros natos. Não se impõe essa 
condição ao Ministro das Relações Exteriores; 
- Parte dos Conselheiros da República (art. 89, VII, da 
CF/88): O Conselho da República é um órgão consultivo do 
Presidente da República, devendo ser composto por seis 
brasileiros natos; 
- As empresas jornalísticas, de radiodifusão, som e imagem 
são privativas de brasileiros natos ou naturalizados. 

 
Estatuto da Igualdade (Quase Nacionalidade): O 

Estatuto da Igualdade é decorrente do Tratado entre Brasil e 
Portugal de 1971. Quando são conferidos direitos especiais 
aos brasileiros residentes em Portugal são conferidos os 
mesmos direitos aos portugueses residentes no Brasil. O 
núcleo do Estatuto é a reciprocidade. Os portugueses que 
possuem capacidade civil e residência permanente no Brasil 
podem requerer os benefícios do Estatuto da Igualdade e, 
consequentemente, há reciprocidade em favor dos brasileiros 
que residem em Portugal. 

 
Perda da Nacionalidade: Perde a nacionalidade 

brasileira o brasileiro naturalizado que tiver cancelada a sua 
naturalização ou adquirir voluntária e ativamente outra 
nacionalidade. 

 
Hipóteses de perda de nacionalidade: 
 
a) Cancelamento da Naturalização: O elemento básico 

que gera o cancelamento é a prática de atividade nociva ao 
interesse nacional, reconhecida por sentença judicial 
transitada em julgado. Entende-se que a prática de atividade 
nociva tem pressuposto criminal (deve ser fato típico 
considerado como crime). A sentença tem efeitos ex nunc (não 
retroativos, valem dali para frente) e atinge brasileiros 
naturalizados. A reaquisição deve ser requerida por meio de 
ação rescisória que desconstitua os efeitos da decisão judicial 
anterior. 

 
b) Aquisição voluntária e ativa de outra nacionalidade: 

Atinge tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados. O 
instrumento que explicita a perda da nacionalidade nesta 
hipótese é o decreto do Presidente da República. Essa perda 
ocorre por meio de um processo administrativo que culmina 
com o decreto do Presidente da República, que tem natureza 
meramente declaratória e efeitos ex nunc. A situação que 
impõe a perda é a aquisição da outra nacionalidade. O decreto 
somente irá reconhecer essa aquisição. A reaquisição deve ser 
feita por decreto do Presidente da República. 

 
Nem sempre a aquisição de outra nacionalidade implica a 

perda da nacionalidade brasileira. O Brasil, além de admitir a 
dupla nacionalidade, admite a múltipla nacionalidade. Em 
regra, a aquisição de outra nacionalidade implica a perda da 
nacionalidade brasileira, entretanto, há exceções. 

 
São essas exceções: 
a) o reconhecimento de outra nacionalidade originária 

pela lei estrangeira; 
 
b) imposição da naturalização pelo Estado estrangeiro 

para o brasileiro residente em outro país como condição de 
permanência ou para exercício de direitos civis. 
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Texto Constitucional a respeito do assunto. 
 

 
CAPÍTULO III 

DA NACIONALIDADE 
 
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; 

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;  

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. 

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no 
País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, 
serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo 
os casos previstos nesta Constituição.  

§ 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre 
brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos 
previstos nesta Constituição. 

§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos: 
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - de Presidente do Senado Federal; 
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas. 
VII - de Ministro de Estado da Defesa 
§ 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;  

 
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da 

República Federativa do Brasil. 
§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a 

bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 
§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão ter símbolos próprios. 
 
 
 

                                                 
31 O QUE É CIDADANIA? Disponível em 
http://www.brasilescola.com/sociologia/cidadania-ou-
estadania.htm. 

Cidadania 
 
Conforme texto de Orson Camargo31, temos que, no 

decorrer da história da humanidade surgiram diversos 
entendimentos de cidadania em diferentes momentos – Grécia 
e Roma da Idade Antiga e Europa da Idade Média. Contudo, o 
conceito de cidadania como conhecemos hoje, insere-se no 
contexto do surgimento da Modernidade e da estruturação do 
Estado-Nação. 

O termo cidadania tem origem etimológica no latim 
civitas, que significa "cidade". A palavra cidadania foi usada 
na Roma antiga para indicar a situação política de uma 
pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. 
Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a 
uma comunidade politicamente articulada – um país – e que 
lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações, sob vigência 
de uma constituição. 

Segundo Dalmo Dallari: 
“A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à 

pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e 
do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está 
marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de 
decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do 
grupo social”.32 

Ao contrário dos direitos humanos – que tendem à 
universalidade dos direitos do ser humano na sua dignidade –
, a cidadania moderna, embora influenciada por aquelas 
concepções mais antigas, possui um caráter próprio e possui 
duas categorias: formal e substantiva. 

A cidadania formal é, conforme o direito internacional, 
indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um Estado-
Nação, por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania 
brasileira. Em segundo lugar, na ciência política e sociologia o 
termo adquire sentido mais amplo, a cidadania substantiva 
é definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais. 
Essa última forma de cidadania é a que nos interessa. 

A compreensão e ampliação da cidadania substantiva 
ocorrem a partir do estudo clássico de T.H. Marshall – 
Cidadania e classe social, de 1950 – que descreve a extensão 
dos direitos civis, políticos e sociais para toda a população de 
uma nação. Esses direitos tomaram corpo com o fim da 2ª 
Guerra Mundial, após 1945, com aumento substancial dos 
direitos sociais – com a criação do Estado de Bem-Estar Social 
(Welfare State) – estabelecendo princípios mais coletivistas e 
igualitários. Os movimentos sociais e a efetiva participação da 
população em geral foram fundamentais para que houvesse 
uma ampliação significativa dos direitos políticos, sociais e 
civis alçando um nível geral suficiente de bem-estar 
econômico, lazer, educação e político. 

A cidadania esteve e está em permanente construção; é um 
referencial de conquista da humanidade, através daqueles que 
sempre buscam mais direitos, maior liberdade, melhores 
garantias individuais e coletivas, e não se conformando frente 
às dominações, seja do próprio Estado ou de outras 
instituições. 

No Brasil ainda há muito que fazer em relação à questão da 
cidadania, apesar das extraordinárias conquistas dos direitos 
após o fim do regime militar (1964-1985). Mesmo assim, a 
cidadania está muito distante de muitos brasileiros, pois a 
conquista dos direitos políticos, sociais e civis não consegue 
ocultar o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, 
altos índices de desemprego, da taxa significativa de 
analfabetos e semianalfabetos, sem falar do drama nacional 
das vítimas da violência particular e oficial. 

Conforme sustenta o historiador José Murilo de Carvalho, 
no Brasil a trajetória dos direitos seguiu lógica inversa daquela 

32 DALLARI, Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 
1998. p.14 
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descrita por T.H. Marshall. Primeiro “vieram os direitos sociais, 
implantados em período de supressão dos direitos políticos e de 
redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular 
(Getúlio Vargas). Depois vieram os direitos políticos... a 
expansão do direito do voto deu-se em outro período ditatorial, 
em que os órgãos de repressão política foram transformados em 
peça decorativa do regime [militar]... A pirâmide dos direitos [no 
Brasil] foi colocada de cabeça para baixo”.33 

Nos países ocidentais, a cidadania moderna se constituiu 
por etapas. T. H. Marshall afirma que a cidadania só é plena se 
dotada de todos os três tipos de direito: 

1. Civil: direitos inerentes à liberdade individual, liberdade 
de expressão e de pensamento; direito de propriedade e de 
conclusão de contratos; direito à justiça; que foi instituída no 
século 18; 

2. Política: direito de participação no exercício do poder 
político, como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de 
autoridade pública, constituída no século 19; 

3. Social: conjunto de direitos relativos ao bem-estar 
econômico e social, desde a segurança até ao direito de 
partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes 
na sociedade, que são conquistas do século 20. 

A Constituição Federal (CF/88), chamada de “constituição 
cidadã”, por ser considerada a mais completa entre as 
constituições brasileiras, com destaque para os vários 
aspectos que garantem o acesso à cidadania, traz já em seu 
artigo 1º, inciso II, a cidadania como direito fundamental.34 A 
preocupação com os direitos do cidadão é claramente uma 
resposta ao período histórico diretamente anterior ao da 
promulgação da constituição. 

 
Direitos políticos 
 
Direitos políticos são os direitos do cidadão que permitem 

sua participação e influência nas atividades de governo.35 Para 
Pimenta Bueno, citado por José Afonso da Silva36, os direitos 
políticos são “as prerrogativas, atributos, faculdades ou 
poder de intervenção dos cidadãos ativos no governo de seu 
país, intervenção direta ou só indireta, mais ou menos 
ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos.” 

Para Gomes37, direitos políticos são “as prerrogativas e 
os deveres inerentes à cidadania. Englobam o direito de 
participar direta ou indiretamente do governo, da 
organização e do funcionamento do Estado.” 

A Constituição Federal de 1988 dedica o capítulo IV do 
título II, referente aos direitos e garantias fundamentais, aos 
direitos políticos.38 O tema direitos políticos compreende os 
institutos do direito de sufrágio, sistemas eleitorais, privação 
dos direitos políticos e inelegibilidades. 

 
Sufrágio e Voto 
 
O direito de sufrágio é exercido praticando-se o voto. Na 

Constituição Federal, está previsto o voto secreto, obrigatório, 
direto e igual para todos os brasileiros. O voto é secreto porque 
seu conteúdo não pode ser revelado pela Justiça Eleitoral, que 
deve garantir ao eleitor que seu voto será resguardado e 
mantido em sigilo. É direto e igual porque o eleitor brasileiro 

                                                 
33 CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. pp. 219-29. 
34 CF/88: 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. 

escolhe seus governantes sem intermediários, e cada pessoa 
tem direito a único voto de igual valor. 

Por fim, o voto é obrigatório, porque, além de um direito, é 
também um dever jurídico, social e político. A Constituição 
declara que, no Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são 
obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os 
analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e 
menores de 18 anos. 

 
Tipos de sufrágio 
 
Do latim “sufragium”, apoio. Representa o direito de votar 

e ser votado e é considerado universal quando se outorga o 
direito de votar a todos que preencham requisitos básicos 
previstos na Constituição, sem restrições derivadas de 
condição de raça, de fortuna, de instrução, de sexo ou de 
convicção religiosa. O sufrágio restrito (qualificativo) é aquele 
só conferido a pessoas que preencham determinadas 
condições de nascimento, de fortuna etc. Pode ser restrito 
censitário (quando impõe restrições vinculadas à capacidade 
econômica do eleitor – por exemplo: As Constituições de 1891 
e 1934 vedavam o voto dos mendigos) ou restrito capacitário 
(pela Constituição Federal de 67 e até a Emenda Constitucional 
25/85, o analfabeto não podia votar). O sufrágio identifica um 
sistema no qual o voto é um dos instrumentos de deliberação. 

O sufrágio é universal porque todos os cidadãos do país 
podem votar, não sendo admitidas restrições fundadas em 
condições de nascimento, de capacidade intelectual, 
econômicas ou por motivos étnicos.  

 
Sistemas eleitorais 
 
O sistema eleitoral é o procedimento que vai orientar o 

processo de escolha dos candidatos. 
Para José Afonso da Silva39, sistema eleitoral é “o 

conjunto de técnicas e procedimentos que se empregam na 
realização das eleições, destinados a organizar a 
representação do povo no território nacional”. José Jairo 
Gomes40 igualmente conceitua o sistema eleitoral como “o 
complexo de procedimentos empregados na realização das 
eleições”. São conhecidos três tipos de sistemas eleitorais: 

a) Majoritário 
b) Proporcional 
c) Misto 
O sistema majoritário é aquele em que são eleitos os 

candidatos que tiveram o maior número de votos para o cargo 
disputado. Por esse sistema são disputadas, no Brasil, as 
eleições para os cargos de presidente da República, 
governadores, prefeitos e senadores. Deve-se observar, ainda, 
que, para os cargos de presidente, governador e prefeitos de 
municípios com mais de duzentos mil eleitores, é necessária a 
obtenção da maioria absoluta de votos, não computados os em 
branco e os nulos, no primeiro turno, sob pena de se realizar o 
segundo turno com os dois candidatos mais votados. 

O sistema proporcional, por sua vez, é utilizado para os 
cargos que têm várias vagas, como vereadores e deputados, e 
por ele são eleitos os candidatos mais votados de cada partido 
ou coligação. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 
35 http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/direitos-politicos-e-
sufragio-roteiros-eje. Acesso em 17/06/2015. 
36 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. 
ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 345. 
37 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. 
p. 4. 
38 Artigos 14 a 16 da CF 88. 
39 Op. Cit. p. 368. 
40 Op. Cit. p. 109. 
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Tal sistema objetiva distribuir proporcionalmente as vagas 
entre os partidos políticos que participam da disputa e, com 
isso, viabilizar a representação de todos os setores da 
sociedade no parlamento. 

A ideia do sistema proporcional é de que a votação seja 
transformada em mandato, na ordem da sua proporção, isto é, 
o partido que obtiver, por exemplo, 10% dos votos deve 
conseguir transformá-los em torno de 10% das vagas 
disputadas. Por fim, o sistema misto é aquele que procura 
combinar o sistema proporcional com o sistema majoritário. 
Muito se tem debatido sobre sua implantação no Brasil e há 
propostas para que esse sistema seja chamado de distrital 
misto, já que, por ele, parte dos deputados é eleita pelo voto 
proporcional e parte pelo majoritário. 

 
O alistamento eleitoral (capacidade eleitoral ativa)   
 
Cabe privativamente à União legislar sobre matéria 

eleitoral. Tanto o Presidente da República quanto o Tribunal 
Superior Eleitoral podem expedir as instruções que julgarem 
convenientes à boa execução das leis eleitorais; poder 
regulamentar que excepcionalmente pode ser exercido 
também pelos Tribunais Regionais Eleitorais nas suas 
respectivas circunscrições. 

O alistamento eleitoral (integrado pela qualificação e pela 
inscrição) e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito 
anos. São facultativos, contudo, para o analfabeto, para os 
maiores de dezesseis anos (até a data do pleito, conforme 
prevê o art. 12 da Resolução n. 20.132/98) e menores de 
dezoito, bem como para os maiores de setenta anos. 

O art. 7.º do Código Eleitoral especifica as sanções para 
quem não observa a obrigatoriedade de se alistar e votar. Sem 
a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva 
multa ou se justificou devidamente, o eleitor não poderá obter 
passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em 
concurso público, receber remuneração dos entes estatais ou 
paraestatais, renovar matrícula em estabelecimento oficial de 
ensino etc. 

Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, 
durante o serviço militar obrigatório, o conscrito (aquele que, 
regularmente convocado, presta o serviço militar obrigatório 
ou serviço alternativo, incluindo-se no conceito os médicos, 
dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam o serviço 
militar obrigatório após o encerramento da faculdade). O 
conscrito que se alistou e adquiriu o direito de voto antes da 
conscrição tem sua inscrição mantida, mas não pode exercer o 
direito de voto até que o serviço militar ou alternativo esteja 
cumprido. 

 
As condições de elegibilidade (capacidade eleitoral 

passiva) 
 
São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
- A nacionalidade brasileira (observada a questão da 

reciprocidade, antes destacada quanto aos portugueses, e que 
apenas alguns cargos são privativos de brasileiros natos); 

- O pleno exercício dos direitos políticos; 
- O alistamento eleitoral (só pode ser votado quem pode 

votar, embora nem todos que votam possam ser votados – 
como o analfabeto e o menor de 18 e maior de 16 anos); 

- O domicílio eleitoral na; 
- A filiação partidária (pelo menos um ano antes das 

eleições, nos termos do art. 18 da Lei Federal n. 9.096/95); 
- A idade mínima de 35 anos para Presidente da República, 

Vice-Presidente da República e Senador; a idade mínima de 30 
anos para Governador e Vice-Governador; a idade mínima de 
21 anos para Deputado (Federal, Distrital ou Estadual), 
Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz (mandato de 4 anos – art. 
98, II, da CF) e a idade mínima de 18 anos para Vereador. 

A aquisição da elegibilidade, portanto, ocorre 
gradativamente. De acordo com o § 2.º do art. 11 da Lei nº 
9.504/97, a idade mínima deve estar preenchida até a data da 
posse. Há, contudo, entendimento jurisprudencial no sentido 
de que o requisito da idade mínima deve estar satisfeito na 
data do pleito. Não há idade máxima limitando o acesso aos 
cargos eletivos. 

 
Direitos políticos negativos 
 
São as circunstâncias que acarretam a perda ou suspensão 

dos direitos políticos, ou que caracterizam a inelegibilidade, 
restringindo ou mesmo impedindo que uma pessoa participe 
dos negócios jurídicos de uma nação.  

As inelegibilidades (que podem ser previstas pela CF ou 
por lei complementar): São absolutamente inelegíveis, ou 
seja, inelegíveis para qualquer cargo eletivo em todo o 
território nacional, os inalistáveis (incluídos os conscritos e os 
estrangeiros) e os analfabetos. O exercício do mandato não 
afasta a inelegibilidade, conforme estabelece a Súmula nº 15 
do TSE. 

São relativamente inelegíveis (só atinge a eleição para 
determinados cargos ou em determinadas regiões) os 
menores de 35 anos de idade (que não podem ser candidatos 
a Senador, Presidente da República ou Vice-Presidente da 
República) e, no território da jurisdição do titular, o cônjuge e 
os parentes consanguíneos ou afins (afins são os parentes do 
cônjuge), até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído nos seis meses anteriores ao pleito, salvo se o 
candidato já for titular de mandato eletivo e concorrer à 
reeleição (continuidade do mesmo cargo). Os parentes e o 
cônjuge, porém, são elegíveis para quaisquer cargos fora da 
jurisdição do respectivo titular do mandato e mesmo para 
cargo de jurisdição mais ampla. 

Exemplo: O filho de um Prefeito Municipal pode ser 
candidato a Deputado, a Senador, a Governador ou a 
Presidente da República, ainda que não haja 
desincompatibilização de seu pai. 

 
É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 

(privação definitiva) ou suspensão (privação temporária) 
acontecerá nos casos previstos no art. 15 da CF/88. A perda 
diferencia-se da suspensão porque nesta a reaquisição dos 
direitos políticos é automática, e naquela, depende de 
requerimento. Os casos previstos são: 

 
a) Cancelamento da naturalização por sentença 

transitada em julgado: Somente os nacionais (natos ou 
naturalizados) e os portugueses com residência permanente 
no Brasil (preenchido o requisito da reciprocidade) podem 
alistar-se como eleitores e candidatos. O cancelamento da 
naturalização é hipótese de perda dos direitos políticos, e a Lei 
nº 818/49 prevê sua incidência em caso de atividades nocivas 
ao interesse nacional. 

 
b) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa: A recusa de cumprir obrigações a 
todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, 
VII, da CF/88, implica a perda dos direitos políticos, pois não 
há hipótese de restabelecimento automático. A Lei nº 
8.239/91 incluiu a hipótese como sendo de suspensão dos 
direitos políticos, pois a qualquer tempo o interessado pode 
cumprir as obrigações devidas e regularizar a sua situação. 

 
c) Incapacidade civil absoluta: São as hipóteses previstas 

na lei civil, em especial no art. 5º do Código Civil, e 
supervenientes à aquisição dos direitos políticos. Desde a 
Constituição Federal de 1946, a incapacidade civil absoluta 
está incluída como causa de suspensão dos direitos políticos. 
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d) Condenação criminal transitada em julgado: A 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos, é causa de suspensão dos direitos 
políticos. 

 
e) Improbidade administrativa (art. 15, V, da CF/88): A 

improbidade administrativa, prevista no art. 37, §4º, da CF, é 
uma imoralidade caracterizada pelo uso indevido da 
Administração Pública em benefício do autor da improbidade 
ou de terceiros, não dependendo da produção de danos ao 
patrimônio público material. Seu reconhecimento gera a 
suspensão dos direitos políticos do improbo. 

 
f) Condenação por crime de responsabilidade: A 

condenação por crime de responsabilidade pode resultar na 
inelegibilidade do condenado por até oito anos, mas não afeta 
o direito de votar. 

 
Texto constitucional a respeito: 
 

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS POLÍTICOS 

 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II - facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os 

estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 

§ 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; Regulamento 
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. 
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
§ 5º 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. 

§ 6º 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. 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do 
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos 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. 

§ 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. 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de 
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de 
proteger a probidade administrativa, a moralidade para 
exercício de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições 
contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta. 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 
poder econômico, corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em 
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, 
se temerária ou de manifesta má-fé. 

 
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja 

perda ou suspensão só se dará nos casos de: 
I - cancelamento da naturalização por sentença 

transitada em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III - condenação criminal transitada em julgado, 

enquanto durarem seus efeitos; 
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, 

§ 4º. 
 
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará 

em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 
eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

 
Partidos políticos 
 
Os Partidos Políticos são associações constituídas para a 

participação da vida política de um país, para a formação da 
vontade nacional, com objetivos de propagação de ideias e de 
conquista, total ou parcial do poder político. São peças 
fundamentais de um sistema político democrático, destinadas 
“a assegurar, no interesse do regime democrático, a 
autenticidade do sistema representativo e a defender os 
direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”. 
Dentro desse contexto, compete aos partidos de situação, além 
de propagar e implantar as ideias constantes do estatuto do 
partido, dar sustentação política ao governo no Parlamento, 
aprovando seus projetos. Aos partidos de oposição, além da 
propaganda de ideias e da luta pela conquista do poder 
político, compete à fiscalização dos atos do governo, bem como 
a formulação de políticas alternativas. 

Deve existir uma identidade política do candidato com o 
partido pelo qual concorre às eleições populares. Pelo 
princípio da fidelidade partidária, o parlamentar eleito deve 
observar o programa ideológico do partido em que se 
inscreveu e as diretrizes dos órgãos de direção partidária. 

O artigo 17 da Constituição Federal de 5 de outubro de 
1988 determina que é livre a criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os 
direitos fundamentais da pessoa humana. Assegurou também 
ao partido político autonomia para definir sua estrutura 
interna, organização e funcionamento, bem como manteve a 
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exigência do caráter nacional do partido político, instituída 
pelo Código Eleitoral, Decreto nº 7.586/1945. 

A partir de 1988, foi necessário produzir uma norma que 
disciplinasse o art. 17 da Constituição, uma vez que a Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP (Lei nº 5.682/1971), 
em vigor na época, já não mais cumpria o seu papel dentro da 
visão inovadora da nova Constituição. Assim, foi sancionada a 
Lei nº 9.096/95 e editada a Res.-TSE nº 19.406/95, revogada 
pela Res.-TSE nº 23.282/2010, que disciplinam a fundação, a 
organização, o funcionamento e a extinção dos partidos 
políticos de acordo com as ideias dos legisladores de 1988. 

Dentre outras coisas, a legislação permite que o próprio 
partido estabeleça regras para a realização de suas 
convenções, determine prazos superiores àqueles previstos na 
lei para que o filiado possa concorrer a eleições e ainda 
permite criar uma estrutura diferente da existente em outros 
partidos. 

Até a entrada em vigor da nova lei, os partidos não tinham 
essa autonomia, pois seus atos internos eram submetidos à 
norma geral dirigida a todos os partidos – a LOPP –, bem como 
aos cuidados da Justiça Eleitoral. 

Atualmente, as questões internas são resolvidas dentro do 
próprio partido, nos termos do estatuto, e, se questionadas 
judicialmente, após percorridas todas as instâncias dentro do 
próprio partido, compete à Justiça Comum processar e julgar 
tais casos. Entretanto, há exceções. Dentre elas, aquelas que 
envolvam filiados impossibilitados de disputar eleições e não 
haja mais tempo suficiente para se filiar a outra legenda, bem 
como os casos de infidelidade partidária, que são apreciados 
pela Justiça Eleitoral. 

Ressalte-se que, enquanto a LOPP vigorou, o processo de 
registro de partidos políticos começava no TSE. Era necessário 
que o interessado apresentasse cópia do manifesto, do 
programa, do estatuto e da ata de sua fundação, a qual 
comprovasse a formação de, pelo menos, nove comissões 
regionais provisórias, com prova de publicação desses atos no 
Diário Oficial da União (DOU). A partir de então, era concedido 
um prazo de doze meses para que o partido se organizasse e 
obtivesse seu registro definitivo. 

Os partidos com registro provisório concedido 
funcionavam como agremiações de fato e de direito, podendo, 
inclusive, participar de eleições, até que obtivessem seus 
registros definitivos deferidos pela Justiça Eleitoral. A lei que 
estabelecia normas para a realização das eleições municipais 
de 1988 (Lei nº 7.664/88) trazia expressamente essa 
permissão. 

A partir da edição da Lei nº 9.096/95, o registro provisório 
passou a não mais ser permitido. Para registrar um partido 
político, o interessado tem que cumprir todos os requisitos 
estabelecidos na Lei dos Partidos Políticos e na Res.-TSE nº 
23.282/2010. Assim, devem reunir-se os fundadores (pelo 
menos 101 eleitores), com domicílio eleitoral em, no mínimo, 
um terço dos estados, para elaborar o programa e o estatuto 
do partido, que deverá ser publicado no DOU. Nessa mesma 
reunião, serão eleitos, em caráter provisório, os dirigentes 
nacionais, que vão organizar o partido. 

Após a publicação no DOU, promove-se o registro do 
partido no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
Capital Federal. 

Obtido o registro no cartório, momento em que o partido 
em formação adquire personalidade jurídica, deve-se 
comunicar aos tribunais regionais o nome dos representantes 
que serão responsáveis pela entrega das listas do apoiamento 
mínimo de eleitores nos cartórios eleitorais. 

O apoiamento mínimo consiste no colhimento das 
assinaturas correspondentes, no mínimo, a meio por cento 
(0,5%) dos votos válidos, dados na última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados, não computados os brancos e nulos, 
que deverão estar distribuídas em pelo menos nove estados. 

Além dessa exigência, em cada estado, deve-se atender ao 
mínimo de um décimo por cento (0,1%) do eleitorado. 

É importante ressaltar que, com esse apoiamento, 
materializa-se o caráter nacional do novo partido. 

Em seguida, o partido deverá constituir, definitivamente, 
na forma de seu estatuto, os órgãos diretivos municipais e 
regionais, registrando-os nos tribunais regionais eleitorais de, 
no mínimo, nove unidades da federação. 

Registrados os órgãos partidários municipais e regionais 
nos tribunais regionais, deverá ser solicitado o registro do 
programa, do estatuto e do órgão de direção nacional no TSE, 
última fase do processo de registro. 

A partir desse deferimento, o partido terá assegurada a 
exclusividade da denominação e da sigla, do número de 
legenda e dos símbolos, bem como estará apto a receber 
recursos do fundo partidário, a ter acesso gratuito ao rádio e à 
televisão e a participar do processo eleitoral. 

Nota-se que a legislação brasileira evoluiu no sentido de 
afastar a possibilidade da influência ideológica do Estado 
sobre os partidos políticos, garantindo independência e 
autonomia nos procedimentos ligados a sua estrutura e a seu 
funcionamento. Dessa forma, essa liberdade partidária se 
apresenta como uma homenagem à natureza republicana e 
democrática da Constituição de 1988 e como elemento que 
fortalece o Estado democrático de direito. 

 
CAPÍTULO V 

DOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção 
de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, 
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 
fundamentais da pessoa humana e observados os 
seguintes preceitos: 

I - caráter nacional; 
II - proibição de recebimento de recursos financeiros 

de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação 
a estes; 

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia 

para definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o 
regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade 
de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.  

§2º - Os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão 
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do 
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, 
na forma da lei. 

§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de 
organização paramilitar. 

Remédios Constitucionais 
 
Entre as garantias constitucionais individuais estão 

inclusos o direito de petição, o habeas corpus, o habeas data, o 
mandado de segurança, o mandado de injunção; e entre as 
garantias coletivas a ação popular. 

Os remédios constitucionais, também conhecidos como 
“tutela constitucional das liberdades”, são direitos-garantia 
que servem de instrumento para a efetivação da tutela ou 
proteção dos direitos fundamentais. Em geral, são ações 
judiciárias que procuram proteger os direitos públicos 
subjetivos.  

Esses meios são utilizados quando o simples enunciado de 
direitos fundamentais não é suficiente para assegurar o 
respeito a eles. São instrumentos colocados à disposição dos 
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indivíduos pela Constituição para a proteção de seus 
enunciados de direitos fundamentais. 

Tem por objetivo exigir do destinatário (normalmente o 
Estado) uma ação ou omissão que seja suficiente para evitar 
uma lesão ou reparar a lesão causada. Esses remédios, quando 
visam provocar a atividade jurisdicional do Estado, são 
denominados “ações constitucionais”, porque previstas na 
própria Constituição.  

 
Habeas corpus 
 
O habeas corpus tem sua origem remota no direito 

romano, onde todo o cidadão podia reclamar a exibição do 
homem livre detido ilegalmente por meio de uma ação 
privilegiada, conhecida por interdictum de libero homine 
exhibendo. Parte da doutrina, porém, aponta sua origem na 
Magna Carta, outorgada pelo rei João Sem Terra em 1215. 

No Brasil o habeas corpus entrou, pela primeira vez, na 
nossa legislação, de forma expressa com a promulgação do 
Código de Processo Criminal, em 1832, e com exceção da 
Constituição de 1824, passou a ser prevista nas demais, 
iniciando-se na de 1891 (“dar-se-á habeas corpus sempre 
que o indivíduo sofrer violência, ou coação, por ilegalidade, ou 
abuso de poder”, ou seja, servia até mesmo para anular um ato 
administrativo de cancelamento de uma matrícula escolar, 
para garantir a realização de comícios, etc). Atualmente, na 
Constituição da República de 1988, o habeas corpus está 
previsto no art. 5º, inciso LXVII. 

Foi na constituição de 1926 que o HC teve seu âmbito de 
proteção reduzido, ficando vedada a sua aplicação para 
proteção de outros direitos que não a liberdade de ir e vir, além 
do que, vigorou, sem qualquer exceção, nas demais 
constituições, ficando suspensa apenas pelo AI-5 de 1968, no 
que concerne aos crimes políticos, contra a segurança 
nacional, contra a ordem econômica e social e contra a 
economia popular. 

Este remédio constitucional tem por escopo assegurar a 
efetiva aplicação do direito de locomoção, ou seja, o direito de 
ir, vir e permanecer em um determinado local. 

O HC é uma ação constitucional de caráter penal, possui 
procedimento especial, rito sumaríssimo – sem dilação 
probatória – e é gratuito para todos independentemente de 
condição social. 

São partes do habeas corpus: o impetrante, o paciente e a 
autoridade coatora. 

O impetrante é a pessoa que ingressa com a ação de habeas 
corpus. Qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou 
estrangeira, pode com ela ingressar. 

O paciente é a pessoa em favor de quem é impetrada à 
ordem de habeas corpus. Trata-se da pessoa que está sofrendo 
ou na iminência de sofrer constrangimento ilegal em seu 
direito de ir e vir. 

A Autoridade coatora (legitimidade passiva) é a pessoa em 
relação a quem é impetrada a ordem de habeas corpus, 
apontada como a responsável pela coação ilegal. 

Em princípio a ordem somente deveria ser contra 
autoridades públicas, mas em face da realidade a 
jurisprudência tem admitido habeas corpus impetrado contra 
atos de particulares, como diretores de estabelecimentos 
psiquiátricos, casa clínicas de repouso e donos de fazenda. 

Como é possível perceber, este remédio constitucional 
poderá ser utilizado tanto no caso de iminência de violência ou 
coação à liberdade de locomoção, como no caso de efetiva 
ocorrência de ato atentatório à liberdade supracitada. 

Assim, são duas as espécies de habeas corpus: 
 
- Preventivo: Neste caso o habeas corpus será impetrado 

pelo indivíduo que se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder. Esta espécie de habeas corpus será impetrada 

na iminência de ocorrência de violência ou coação à liberdade 
de locomoção, com a finalidade de obter um salvo-conduto, ou 
seja, para garantir um livre trânsito em sua liberdade de 
locomoção (ir, vir e permanecer). 

 
- Repressivo: Aqui haverá a impetração quando alguém 

sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder. Assim, estamos diante de um 
ato atentatório já realizado contra a liberdade de locomoção 
do indivíduo. Nesse passo, o habeas corpus será impetrado 
com a finalidade de obter a expedição de um alvará de soltura.  

 
Algumas hipóteses de cabimento 
 
Para desentranhar prova ilícita em processo penal: É 

possível utilizar o HC para impugnar a inserção de provas 
ilícitas em procedimento penal e postular o seu 
desentranhamento, sempre que, da imputação prevista no 
processo penal (ou inquérito), possa advir condenação a uma 
pena privativa de liberdade. 

Neste caso o impetrante usa o HC preventivamente para 
manter o status de liberdade que atualmente possui. 

 
Contra quebra de sigilo bancário: Pode-se utilizar o HC 

para impugnar a validade da decisão que decreta a quebra de 
sigilo bancário em processo penal uma vez que tal 
procedimento pode advir medida restritiva à liberdade de 
locomoção se a pena a ser aplicada for privativa de liberdade. 

 
Contra a imposição de suspensão condicional da pena 

(sursis): Sendo o sursis um benefício concedido ao apenado 
para que fique em liberdade em troca da condição 
estabelecida, então, é cabível o pedido de HC em favor de 
paciente beneficiado com a suspensão condicional da pena 
porque caso não seja adimplente na condição prevista poderá 
ter sua liberdade cerceada. 

 
Contra convocação de Comissões Parlamentares de 

Inquérito: Em caráter preventivo, é cabível contra ameaça de 
constrangimento à liberdade de locomoção, materializada na 
intimação do paciente para depor em CPI. A convocação 
contém em si a possibilidade de condução coercitiva da 
testemunha que se recuse a comparecer, ou seja, quando a 
pessoa convocada a depor perante a CPI entende que não foi 
convocada de forma correta ou que não tem envolvimento com 
o caso. 

Também é cabível para aquele que foi convocado como 
testemunha e quer ver assegurado o seu direito de 
permanecer em silêncio. 

 
Contra excesso de prazo em prisões cautelares: Para 

reprimir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do 
acusado preso, em face de abusivo excesso de prazo para o 
encerramento da instrução processual penal. 

 
Trancamento da ação penal ou do inquérito policial: O 

STF aceita que o HC seja utilizado como forma de trancar ação 
penal ou inquérito policial que se mostre descabido, abusivo e 
com possibilidade de ferir-se a honra do eventual impetrante 
do habeas. 

 
Mandado de segurança individual e coletivo 
 
O mandado de segurança é outro importante remédio 

constitucional que tem por objetivo a tutela de direito líquido 
e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público. 

De acordo com o inciso supracitado, o objeto desta ação 
constitucional é a proteção de direito líquido e certo. Direito 
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líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, 
através de prova pré-constituída, sendo, portanto, dispensada 
a dilação probatória. 

É importante salientar que somente será possível a 
impetração de mandado de segurança, nos casos não 
amparados por habeas corpus ou habeas data. Isso ocorre pelo 
fato de que é necessário utilizar o remédio processual 
adequado ao caso.  

Cabe ressaltar que um dos requisitos mais importantes 
para a impetração do mandado de segurança é a identificação 
da autoridade coatora pela ilegalidade ou abuso do poder. De 
acordo com o inciso em questão a autoridade poderá ser 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das 
atribuições de Poder Público. Para fins de impetração de 
mandado de segurança, autoridade é o agente investido no 
poder de decisão. É importante tal caracterização, pois, desta 
maneira, não há o risco de ilegitimidade passiva na impetração 
do mandado de segurança. 

O direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na 
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 
exercido no momento da impetração. A jurisprudência 
entende que direito líquido e certo é o que pode ser 
comprovado de plano, pela apresentação de documentos. No 
mandado de segurança não se admite a abertura de fase 
instrutória. 

Similarmente ao habeas corpus, existem duas espécies de 
mandado de segurança: 

 
Preventivo: Quando estamos diante de ameaça ao direito 

líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder. 
 
Repressivo: Quando a ilegalidade ou abuso de poder já 

foram praticados. 
 
Legitimidade ativa: a pessoa que ingressa em juízo com o 

mandado de segurança é denominado impetrante, podendo 
ser qualquer pessoa física ou jurídica, que esteja sofrendo ou 
na autoridade pública em direito líquido e certo. 

 
Sobre o assunto: 
 
O impetrante pode desistir de mandado de segurança sem 

a anuência do impetrado mesmo após a prolação da sentença 
de mérito. STJ. 2ª Turma. REsp 1.405.532-SP, Rel. Min. Eliana 
Calmon, julgado em 10/12/2013 (Info 533).  

 
No mandado de segurança, se o impetrante morre, os seus 

herdeiros não podem se habilitar para continuar o processo. 
Assim, falecendo o impetrante, o mandado de segurança será 
extinto sem resolução do mérito, ainda que já esteja em fase de 
recurso. Isso ocorre em razão do caráter mandamental e da 
natureza personalíssima do MS. STJ. 3ª Seção. EDcl no MS 
11.581-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/6/2013 
(Info 528). 

 
Legitimidade passiva: A pessoa em relação a quem é 

proposto o mandado de segurança é denominada autoridade 
coatora, isto é, a autoridade ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público responsável pela 
violação ou ameaça de violação de direito líquido e certo. 
Equiparam-se às autoridades, os representantes ou órgãos de 
partidos políticos e os administradores de entidades 
autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou 
as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder 
público, somente no que disser respeito a essas atribuições.  

Não cabe mandado de segurança contra: I- ato do qual 
caiba recurso com efeito suspensivo, independentemente de 
caução; II- decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 
suspensivo; III- decisão judicial transitada em julgado. 

O prazo para impetração do mandado de segurança é de 
cento e vinte dias, contados da ciência, do interessado, do ato 
impugnado. Superado o prazo, ocorre a decadência do direito 
de impetrar esse remédio, não a perda do direito material, 
podendo valer-se o titular do direito líquido e certo violado 
somente das vias ordinárias. 

 
O mandado de segurança coletivo tem por finalidade a 

proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder 
referente à proteção ou reparação de interesses da 
coletividade. 

O interesse pertence à categoria, o impetrante age como 
substituto processual – legitimação extraordinária sem 
necessidade de autorização expressa (impetram em seu nome, 
mas na defesa dos interesses de seus membros ou associados). 

É importante salientar que somente serão legitimados 
para a impetração do mandado de segurança coletivo o 
disposto no inciso supracitado. São eles: 

 
- Partido político com representação no Congresso 

Nacional; 
- Organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados. 

 
Deverão ser obedecidos todos os requisitos estabelecidos 

para que seja possível a impetração do remédio constitucional. 
Cabe ressaltar que uma associação legalmente constituída há 
menos de um ano não pode impetrar mandado de segurança 
coletivo, pois há necessidade da constituição legal desta por, 
no mínimo, um ano. Ademais, há necessidade de que o objeto 
da tutela seja a defesa dos interesses dos membros ou 
associados, sob pena de não consagração do remédio 
constitucional supracitado. 

Outrossim, para que os partidos políticos sejam 
legitimados ativos para a impetração de mandado de 
segurança coletivo há necessidade de que os mesmos possuam 
representação no Congresso Nacional. 

 
Os direitos tutelados pelo mandado de segurança são:  
 
I- coletivos, assim entendidos, os transindividuais, de 

natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica básica;  

 
II- individuais homogêneos, assim entendidos, os 

decorrentes de origem comum e da atividade ou situação 
específica da totalidade ou de parte dos associados ou 
membros do impetrante (Lei n. 12.016/09, art. 21). 

 
A impetração de mandado de segurança coletivo não 

impede a propositura de ações individuais, pois os direitos 
postulados são distintos. 

Podemos citar como os dois maiores objetivos buscados 
com a criação do mandado de segurança coletivo o 
fortalecimento das organizações classistas e pacificar as 
relações sociais pela solução que o Judiciário dará a situações 
controvertidas que poderiam gerar milhares de litígios com a 
consequente desestabilização da ordem social. 

As demais particularidades acerca do mandado de 
segurança e seus procedimentos estão previsto na Lei nº 
12.016/2009.  

 
Mandado de injunção 
 
O mandado de injunção, que tem por escopo principal 

combater a inefetividade das normas constitucionais. Ação 
constitucional para a tutela de direitos previstos na 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 41 

Constituição inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania que não possam ser exercidos em razão da falta de 
norma regulamentadora. 

Para que seja possível a impetração de mandado de 
injunção há necessidade da presença de dois requisitos: 

- Existência de norma constitucional que preveja o 
exercício de direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 

- Inexistência de norma regulamentadora, o torna inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 

 
Legitimidade ativa: o mandado de injunção poderá ser 

proposto por qualquer pessoa física ou jurídica titular de 
direito previsto na Constituição inerentes à nacionalidade, 
soberania ou cidadania, que possa ser exercido por falta de 
norma infraconstitucional regulamentadora 

 
Legitimidade passiva: o mandado de injunção deverá ser 

proposto contra a pessoa ou órgão responsável pela omissão 
normativa que inviabilize a concretização do direito previsto 
na Constituição. Tratando-se de inércia legislativa, a ação terá 
como réu o próprio Legislativo da respectiva esfera da 
federação. Tratando-se de projeto de lei que depende de 
iniciativa reservada, seja do Presidente da República, ou de 
Tribunal, a medida deverá ser oferecida contra a autoridade 
ou órgão que deixar de cumprir a obrigação constitucional. 

O procedimento previsto para o mandado de injunção, no 
que couber, é o mesmo aplicado ao mandado de segurança, 
enquanto não editada legislação específica, nos termos do 
disposto na Lei nº 8.038/90, art. 24, parágrafo único. 

A grande consequência do mandado de injunção consiste 
na comunicação ao Poder Legislativo para que elabore a lei 
necessária ao exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais. 

 
Habeas data 
 
O habeas data, considerado como um remédio 

constitucional tem por escopo assegurar o direito de 
informação consagrado no artigo 5º, XXXIII, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. De acordo com o 
princípio da informação todos têm direito de receber 
informações dos órgãos públicos, sendo apresentadas algumas 
ressalvas. Assim, o habeas data é o remédio constitucional 
adequado à tutela do direito de informação, pois, através dele 
busca-se assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

Não obstante, o habeas data é utilizado para a retificação 
de dados do impetrante, sempre que não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

 
Legitimidade ativa: Qualquer pessoa física ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, pode ingressar com uma ação de 
habeas data. 

 
Legitimidade passiva: No polo passivo, podem estar:  
a) entidades governamentais da Administração direta ou 

indireta; ou  
b) pessoas jurídicas de direito privado que mantenham 

banco de dados aberto ao público. 
O direito de informação deve ser compatibilizado com os 

dispositivos constitucionais que autorizam o sigilo de dado 
“imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

 
Ação civil pública e ação popular 
 

A Ação Popular, efetivo instrumento processual utilizado 
para anulação de atos lesivos ao patrimônio público e para a 
defesa de alguns interesses de extrema importância como o 
meio ambiente. 

Tal instrumento, regido pela Lei nº 4.717/65, confere 
legitimidade de propositura ao cidadão, imbuído de direitos 
políticos, civis e sociais. Este remédio constitucional, cuja 
legitimidade para propositura, é do cidadão, visa um 
provimento jurisdicional (sentença) que declare a nulidade de 
atos lesivos ao patrimônio público. 

Quando o inciso em questão explicita que qualquer 
cidadão poderá ser parte legítima para proporá a ação 
popular, é necessário ter em mente que somente aquele que se 
encontra no gozo dos direitos políticos, ou seja, possa votar e 
ser votado, será detentor de tal prerrogativa. 

Assim, a propositura da ação popular exige a presença de 
três requisitos: 

 
a) condição de eleitor; 
b) ilegalidade; e 
c) lesividade. 
 
Importante destacar que a ação popular para tutela de 

direitos ligados ao meio ambiente dispensa o requisito de 
ilegalidade do ato, bastando seja configurada a lesividade 
para dar aso à tutela pretendida. A lesividade ao meio 
ambiente, para além de ato ilegal em sentido lato, é ato 
inconstitucional que viola o núcleo essencial do direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado. 

Existe um grande debate na doutrina sobre um eventual 
conflito de aplicabilidade entre a ação popular e a ação civil 
pública. 

A Ação Civil Pública, explicitada pela Lei nº 7.347/85, é 
um instrumento processual tendente a tutelar interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos. Neste caso, a Lei 
da Ação Civil Pública, dispõe, em seu artigo 5º, um rol de 
legitimados à propositura da ação, como por exemplo: a União, 
os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, o Ministério 
Público, dentre outros. Desta maneira, se formos analisar 
minuciosamente o conteúdo disposto no artigo 5º, podemos 
perceber que o cidadão individualmente considerado, 
detentor de direitos políticos, não é legitimado para a 
propositura de tal ação. Assim, não há que cogitar de conflito 
entre essas ações, pois, indubitavelmente, ambas se 
completam em seus objetos.  

Sobre o assunto: 
 
Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem 

legitimidade para propor ação civil pública em defesa do 
patrimônio público. 

 
A Defensoria Pública como parte legítima em ações 

coletivas: É constitucional a Lei nº 11.448/2007, que alterou 
como um dos legitimados para propor ação civil pública. Vale 
ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode 
propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. STF. Plenário. ADI 
3943/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 
(Info 784). 

 
Direito à petição 
 
O inc. XXXIV do art. 5.º da CF estabelece que, 

independentemente do pagamento de taxas, a todos são 
assegurados: 

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Pode a petição 
ser dirigida a qualquer autoridade do Executivo, do Legislativo 
ou do Judiciário e a autoridade a quem é dirigida deve apreciá-
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la, motivadamente, mesmo que apenas para rejeitá-la, pois o 
silêncio pode caracterizar o abuso de autoridade por omissão. 

b) O direito de petição, classificado como direito de 
participação política, pode ser exercido por pessoa física ou 
jurídica e não precisa observar forma rígida. Não se exige 
interesse processual, pois a manifestação está fundada no 
interesse geral de cumprimento da ordem jurídica. 

c) O direito de petição não se confunde como direito de 
ação, já que, por este último, busca-se uma tutela de índole 
jurisdicional e não administrativa. 

 
Questões 

 
01. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) Em relação ao direito de propriedade, a 
Constituição Federal em seu art. 5º, 

(A) proscreveu o uso da propriedade particular pelo Poder 
Público de modo absoluto. 

(B) limita a função social da propriedade à pequena 
propriedade rural, impedindo sua desapropriação. 

(C) ao assegurar o direito de propriedade impede que o 
Poder Executivo Municipal desaproprie a propriedade privada 
que cumpre sua função social. 

(D) não aplica o conceito de propriedade a outra que não 
seja a propriedade de bens imóveis, os únicos que devem 
atender à sua função social. 

(E) assegura simultaneamente o direito à propriedade e 
que esta cumprirá sua função social. 

 
02. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Judiciária 

Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal – 
FCC/2015). No curso de uma reclamação trabalhista foi 
penhorada uma motocicleta de propriedade do empregador, 
para garantir o pagamento do crédito do empregado, tendo 
sido o empregador nomeado depositário do bem. Antes de ser 
designada a data para os atos processuais de expropriação da 
motocicleta, o juiz expediu mandado de constatação e 
reavaliação do bem penhorado. Em cumprimento a esse 
mandado, o Oficial de Justiça constatou que a motocicleta não 
mais se encontrava no local em que originalmente fora 
depositada, não tendo o depositário esclarecido o seu 
paradeiro. Nessa situação, caso o depositário não apresente 
justificativa que afaste sua responsabilidade pelo extravio da 
motocicleta, o juiz do trabalho vinculado ao caso 

(A) poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a 
Constituição Federal autoriza a prisão do depositário infiel, 
apenas quando se trata de descumprimento de depósito 
necessário, ao mesmo tempo que autoriza a prisão civil por 
descumprimento de dívida alimentar. 

(B) poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a prisão 
do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 
depósito, bem como a prisão civil por descumprimento de 
dívida alimentar, são excepcionalmente autorizadas pela 
Constituição Federal. 

(C) não poderá decretar sua prisão civil, uma vez que é 
ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito, conforme já reconhecido em súmula 
vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

(D) não poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a 
medida contrariará tratados internacionais incorporados ao 
direito brasileiro, com hierarquia supralegal e 
infraconstitucional. Caso seja decretada a prisão, a decisão 
poderá ser impugnada mediante habeas corpus impetrado 
perante o Tribunal Regional do Trabalho, mas não em 
reclamação constitucional ajuizada perante o Supremo 
Tribunal Federal. 

(E) não poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a 
medida contrariará tratados internacionais já incorporados ao 
direito brasileiro. Caso seja decretada a prisão, a decisão 
poderá ser cassada em reclamação ajuizada perante o Superior 

Tribunal de Justiça, mas não em reclamação ajuizada perante 
o Supremo Tribunal Federal. 

 
03. (TJ/MG - Juiz - FUNDEP/2014) Sobre a classificação 

dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa 
CORRETA. 

(A) Direitos individuais e coletivos. 
(B) Direitos sociais e políticos. 
(C) Direitos de nacionalidade, políticos e partidos 

políticos. 
(D) Direitos individuais, coletivos, sociais, de 

nacionalidade, políticos e de partidos políticos. 
 
04. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) Analise as 

afirmativas abaixo.  
I - Somente quando expressamente autorizado pela 

Constituição, o legislador pode restringir ou regular algum 
direito fundamental.  

II - De acordo com a jurisprudência do STF, a liberdade de 
expressão ocupa uma posição superior no sistema 
constitucional brasileiro, prevalecendo sempre em caso de 
colisão com outros direitos fundamentais, individuais ou 
sociais.  

III - No âmbito das relações de submissão, os direitos 
fundamentais acabam submetidos por outros direitos 
peculiares a tais relações.  

IV - Viola o princípio da igualdade toda e qualquer ação 
discriminatória, mesmo de caráter afirmativo, produzida pelo 
legislador ou, mesmo, por meio de políticas públicas. 

(A) Todas as alternativas são verdadeiras. 
(B) Todas as alternativas são falsas. 
(C) Apenas a alternativa I está correta. 
(D) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
 
05. (TJ/DF - Juiz - CESPE/2014) A respeito dos direitos e 

garantias fundamentais, dos direitos sociais e dos direitos 
políticos, assinale a opção correta. 

(A) Caso determinado trabalhador rural ajuíze ação 
visando obter provimento que lhe assegure o recebimento da 
remuneração pelo trabalho noturno superior à remuneração 
do trabalho diurno, o juiz deverá rejeitar o pedido, pois a CF 
não conferiu ao trabalhador rural o direito postulado. 

(B) Embora a CF estabeleça a inviolabilidade do sigilo 
das comunicações telefônicas, o juiz poderá, de ofício, 
determinar a interceptação de comunicação telefônica na 
investigação criminal e na instrução processual penal. 

(C) Caso tenha sido impetrado habeas corpus cujo objeto 
seja o indevido cerceamento pelo poder público do direito de 
reunião, o juiz deverá admitir a ação, uma vez que se trata de 
instrumento adequado à proteção do direito de reunião. 

(D) Se determinada associação impetrar mandado de 
segurança coletivo para defesa de interesses de seus 
associados, mas não juntar a autorização destes nos autos, o 
juiz deverá denegar a segurança, pois a CF exige 
expressamente a autorização dos filiados. 

(E) O juiz deverá rejeitar a ação rescisória ajuizada para 
fins de reaquisição dos direitos políticos se a perda decorrer 
do cancelamento da naturalização por sentença judicial 
transitada em julgado, por se tratar de instrumento processual 
descabido para a finalidade pretendida. 

 
06. (TJ/SE - Titular de Serviços de Notas e de Registro - 

CESPE/2014) De acordo com a jurisprudência do STF acerca 
dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção 
correta. 

(A) Entidade de classe somente pode impetrar mandado 
de segurança coletivo em favor de seus associados se for por 
eles expressamente autorizada. 

(B) O aproveitamento, em processo administrativo 
disciplinar, de prova licitamente obtida mediante 
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interceptação telefônica autorizada judicialmente em 
investigação criminal ou ação penal é inconstitucional. 

(C) O cancelamento de naturalização obtida pela via 
administrativa somente pode ser feito mediante processo 
judicial. 

(D) Os direitos e garantias fundamentais considerados 
cláusulas pétreas pela CF restringem-se àqueles 
expressamente previstos em seu rol de direitos e garantias 
individuais e coletivos, não abrangendo, portanto, os 
denominados direitos políticos. 

(E) Constatada a insuficiência do depósito prévio na 
desapropriação por utilidade pública, a diferença do valor 
depositado para imissão na posse deve ser paga 
imediatamente em dinheiro, não podendo ser paga, portanto, 
por meio de precatório. 

 
07. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - 

CESPE/2014) Acerca dos direitos fundamentais e do conceito 
e da classificação das constituições, julgue os itens a seguir.  

Os direitos fundamentais têm o condão de restringir a 
atuação estatal e impõem um dever de abstenção, mas não de 
prestação. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
08. (TJ/PA - Juiz de Direito Substituto - VUNESP/2014) 

O texto constitucional, em seu artigo 5º, caput, prevê 
expressamente valores ou direitos fundamentais ao ditar 
literalmente que todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito. 

(A) à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

(B) à vida, à liberdade, à segurança, à intimidade e à 
dignidade. 

(C) à vida, à dignidade, à intimidade e à igualdade. 
(D) à vida, à liberdade, à fraternidade, à dignidade. 
(E) à vida, à liberdade e à intimidade. 
 
09. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) O art. 5º 

da Constituição Federal trata dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, espécie do gênero direitos e garantias 
fundamentais (Título II). Assim, apesar de referir-se, de modo 
expresso, apenas a direitos e deveres, também consagrou as 
garantias fundamentais. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
Esquematizado, São Paulo: Saraiva, 2009, 13ª. ed., p. 671). 

Com base na afirmação acima, analise as questões a seguir 
e assinale a alternativa correta. 

I - Os direitos são bens e vantagens prescritos na norma 
constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos 
através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos. 

II - O rol dos direitos expressos nos 78 incisos e parágrafos 
do art. 5º da Constituição Federal é meramente 
exemplificativo. 

III - Os direitos e garantias expressos na Constituição 
Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que o Brasil seja parte.  

IV - 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. 

V - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas 
liturgias. 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas III e V estão corretas. 
(D) Apenas IV e V estão corretas. 
(E) Todas as questões estão corretas. 
 

10. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) Os 
remédios constitucionais são as formas estabelecidas pela 
Constituição Federal para concretizar e proteger os direitos 
fundamentais a fim de que sejam assegurados os valores 
essenciais e indisponíveis do ser humano. 

Assim, é correto afirmar, exceto: 
(A) O habeas corpus pode ser formulado sem advogado, 

não tendo de obedecer a qualquer formalidade processual, e o 
próprio cidadão prejudicado pode ser o autor. 

(B) O habeas corpus é utilizado sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder. 

(C) O autor da ação constitucional de habeas corpus 
recebe o nome de impetrante; o indivíduo em favor do qual se 
impetra, paciente, podendo ser o mesmo impetrante, e a 
autoridade que pratica a ilegalidade, autoridade coatora. 

(D) Caberá habeas corpus em relação a punições 
disciplinares militares. 

(E) O habeas corpus será preventivo quando alguém se 
achar ameaçado de sofrer violência, ou repressivo, quando for 
concreta a lesão. 

 
11. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) Ainda em 

relação aos outros remédios constitucionais analise as 
questões a seguir e assinale a alternativa correta. 

I - O habeas data assegura o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 
banco de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público.  

II - Será concedido habeas data para a retificação de dados, 
quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo.  

III - Em se tratando de registro ou banco de dados de 
entidade governamental, o sujeito passivo na ação de habeas 
data será a pessoa jurídica componente da administração 
direta e indireta do Estado.  

IV - O mandado de injunção serve para requerer à 
autoridade competente que faça uma lei para tornar viável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais.  

V - O pressuposto lógico do mandado de injunção é a 
demora legislativa que impede um direito de ser efetivado pela 
falta de complementação de uma lei. 

(A) Todas as afirmações estão corretas. 
(B) Apenas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas II, III e V estão corretas. 
(E) Apenas IV e V estão corretas. 
 
12. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) O devido 

processo legal estabelecido como direito do cidadão na 
Constituição Federal configura dupla proteção ao indivíduo, 
pois atua no âmbito material de proteção ao direito de 
liberdade e no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade de 
condições com o Estado para defender-se. 

Com base na afirmação acima, analise as questões a seguir 
e assinale a alternativa correta. 

I - Ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente.  

II - A lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem.  

III - São admissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos.  

IV - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando 
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.  

V - Não haverá prisão civil por dívida, nem mesmo a do 
depositário infiel. 

(A) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas I, III e V estão corretas. 
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(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas IV e V estão corretas. 
(E) Todas as questões estão corretas. 
 
13. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) “Mandado 

de segurança é o meio constitucional posto à disposição de 
toda pessoa física ou jurídica, para proteção de direito 
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, 
por ato de autoridade”. (Meirelles, Helly Lopes. Mandado de 
segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 03)  

Conforme a lição de Helly L. Meirelles, analise as questões 
abaixo e marque a alternativa correta. 

I - O mandado de segurança é conferido aos indivíduos 
para que eles se defendam de atos ilegais ou praticados com 
abuso de poder, constituindo-se verdadeiro instrumento de 
liberdade civil e liberdade política. 

II - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por partido político com representação no Congresso 
Nacional. 

III - Organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída há pelo menos dois anos pode impetrar 
mandado de segurança em defesa de seus membros ou 
associados.  

IV - O âmbito de incidência do mandado de segurança é 
definido residualmente, pois somente caberá seu ajuizamento 
quando o direito líquido e certo a ser protegido não for 
amparado por habeas corpus.  

V - O direito líquido e certo, capaz de ensejar o mandado de 
segurança, é aquele que não pode ser demonstrado de plano, 
necessitando de produção de provas. 

(A) Todas as afirmações estão corretas. 
(B) Apenas a afirmação III está correta. 
(C) Apenas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas I e II estão corretas. 
 
14. (DPE/GO - Defensor Público - UFG/2014) A 

Constituição Federal de 1988 é conhecida como a 
“Constituição Cidadã” em função de seu vasto rol de direitos e 
garantias fundamentais. Nesse sentido, 

(A) o direito à vida é considerado inviolável, razão pela 
qual não comporta exceções, sendo inconstitucionais as regras 
fixadas no art. 128, incisos i e ii, do código penal, que preveem 
aborto necessário e sentimental. 

(B) os direitos fundamentais diferenciam-se das 
garantias fundamentais na medida em que os direitos se 
declaram, enquanto as garantias têm um conteúdo 
assecuratório daqueles 

(C) a característica principal dos direitos fundamentais é 
a indivisibilidade, o que significa reconhecer que os direitos 
fundamentais não comportam divisão no tempo, sendo, 
portanto, imprescritíveis. 

(D) a igualdade de todos perante a lei repele qualquer 
prática discriminatória ainda que empreendida com propósito 
afirmativo. 

(E) os direitos fundamentais são de titularidade 
exclusiva das pessoas naturais, dado que decorrentes do 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

 
15. (AGU - Administrador - IDECAN/2014) 

Considerando o dispositivo constitucional previsto no art. 5º, 
inciso XXXVI “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”, assinale, dentre as opções a 
seguir, a que NÃO possui relação direta com a temática do 
princípio apresentado anteriormente. 

(A) Decisão que declara indevida a cobrança do imposto 
em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos 
posteriores. (Súmula 239, do STF) 

(B) A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 
5º, XXXVI, da CRFB, não é invocável pela entidade estatal que 
a tenha editado. (Súmula 654, do STF) 

(C) A impetração de mandado de segurança coletivo por 
entidade de classe em favor dos associados independe da 
autorização destes. (Súmula 629, do STF) autorização destes. 

(D) Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, 
a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal 
ser iniciada, sem novas provas. (Súmula 524, do STF) 

(E) Não cabe ação rescisória por ofensa a literal 
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver 
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos 
tribunais. (Súmula 343, do STF) 

 
16. (TJ/RJ - Juiz Substituto - VUNESP/2014) A propósito 

das garantias constitucionais dos direitos fundamentais, é 
correto afirmar que 

(A) não será concedida medida liminar em mandado de 
segurança que tenha por objeto a compensação de créditos 
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 
exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 
públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens 
ou pagamento de qualquer natureza. 

(B) das decisões em mandado de segurança proferidas 
em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e 
extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso 
extraordinário, quando a ordem for denegada. 

(C) a sentença na ação popular terá eficácia de coisa 
julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a 
ação julgada improcedente em seu mérito; neste caso, 
qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova. 

(D) se aplicam à ação popular as regras do código de 
processo civil, naquilo em que não contrariem a natureza 
específica da ação popular, sendo que esta prescreverá em dez 
anos. 

 
17. (PC/TO - Delegado de Polícia - Aroeira/2014) 

Dispõe a Constituição Federal, no Título dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, que a prisão ilegal será 
imediatamente: 

(A) revogada pela autoridade policial competente. 
(B) substituída por fiança. 
(C) relaxada pela autoridade judiciária.  
(D) substituída por monitoração eletrônica. 
 
18. (SEAP/DF - Analista Direito - IADES/2014) Em 

relação aos Direitos e Garantias Fundamentais, preconizados 
pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 

(A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, após regular processo de censura 
e (ou) licença. 

(B) É livre a manifestação do pensamento, bem como o 
anonimato. 

(C) O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e sem limite mínimo de 
funcionamento, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados. 

(D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, necessitando, contudo, o autor, recolher as custas 
judiciais. 

(E) A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações. 
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19. (DPE/DF - Analista - Assistência Judiciária - 
FGV/2014) A natureza dos tratados internacionais de direitos 
humanos sempre geraram debates na doutrina e na 
jurisprudência. A controvérsia, entretanto, foi reduzida após a 
aprovação da Emenda Constitucional n° 45/2004, que inseriu 
o § 3° do Art. 5° na Constituição da República. Sobre o tema, é 
correto afirmar que: 

(A) os tratados internacionais de direitos humanos 
possuem hierarquia de lei ordinária. 

(B) os tratados internacionais de direitos humanos 
aprovados antes da Emenda Constitucional n° 45/2004 
possuem hierarquia de lei ordinária. 

(C) os tratados internacionais de direitos humanos 
aprovados de acordo com o procedimento previsto no Art. 5, § 
3° da Constituição Federal de 1988 têm status de emenda 
constitucional. 

(D) os tratados internacionais de direitos humanos 
aprovados de acordo com o procedimento previsto no Art. 5, § 
3° da Constituição Federal de 1988 possuem status supralegal 
e infraconstitucional. 

(E) antes da Emenda Constitucional n° 45/2004, o 
Supremo Tribunal Federal entendia que os tratados 
internacionais de direitos humanos possuíam status 
supralegal. 

 
20. (TRT/18ª REGIÃO/GO - Juiz do Trabalho - 

FCC/2014) Considerando a disciplina constitucional dos 
direitos e garantias fundamentais e a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, é correto afirmar 
que 

(A) os direitos e garantias expressos na Constituição não 
excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte, que sempre 
serão equivalentes às normas constitucionais e, portanto, 
somente poderão ser alterados por outros tratados 
internacionais ou por emendas constitucionais. 

(B) os direitos e garantias expressos na Constituição não 
excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte, os quais 
ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia 
superior a das leis ordinárias, independentemente de sua 
aprovação pelo Congresso Nacional ou por quaisquer de suas 
Casas. 

(C) nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, 
o Procurador-Geral da República, com a finalidade de 
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de 
Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

(D) nas hipóteses de grave violação de direitos humanos 
por Estado-membro, o Procurador-Geral da República poderá 
ajuizar, perante o Superior Tribunal de Justiça, representação 
interventiva para viabilizar o decreto de intervenção federal 
no Estado violador dos direitos humanos, devendo o decreto 
interventivo limitar-se a suspender a execução do ato 
impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da 
normalidade. 

(E) a regra segundo a qual as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata 
impõe-se apenas aos brasileiros, não abrangendo os 
estrangeiros que, por esse motivo, não são legitimados à 
propositura do mandado de injunção. 

 
21. (PC/SP - Delegado de Polícia - VUNESP/2014) 

Quanto às garantias constitucionais e à privação da liberdade, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Conceder-se-á habeas corpus sempre que a lei admitir 
a liberdade provisória. 

(B) O preso será informado de seus direitos, dentre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
remoção para estabelecimento perto de sua família. 

(C) O preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial, exceto nos 
crimes inafiançáveis. 

(D) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados no primeiro dia útil ao juiz competente e à 
família do preso ou à pessoa por ele indicada. 

(E) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando 
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 

 
22. (PC/SP - Investigador de Polícia - VUNESP/2014) 

Considerando o disposto na Constituição Federal sobre os 
direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, desde que obtida prévia autorização 
do delegado de polícia e não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local 

(B) É reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurada a competência para o julgamento 
dos crimes dolosos e culposos contra a vida. 

(C) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia, entre outros, a prática da tortura e o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins 

(D) É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem do juiz ou do 
promotor de justiça, na forma da lei. 

(E) 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 à noite, por determinação judicial. 

 
23. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) A ação de 

habeas data, como instrumento de proteção de dimensão do 
direito de personalidade, destina-se a garantir o acesso de uma 
pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos 
ou banco de dados de entidades governamentais ou públicas, 
bem como a garantir a correção de dados incorretos.  

A partir do fragmento acima, assinale a opção correta. 
(A) Conceder-se-á habeas data para assegurar o 

conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante ou de parente deste até o segundo grau, constantes 
de registro ou banco de dados de entidades governamentais 
ou privadas.  

(B) Além dos requisitos previstos no Código de Processo 
Civil para petição inicial, a ação de habeas data deverá vir 
instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou o 
simples decurso de dez dias sem decisão.  

(C) Do despacho de indeferimento da inicial de habeas data 
por falta de algum requisito legal para o ajuizamento caberá 
agravo de instrumento.  

(D) A ação de habeas data terá prioridade sobre todos os 
atos judiciais, com exceção ao habeas corpus e ao mandado de 
segurança. 

24. (TRT 3ª Região/MG - Juiz do Trabalho - TRT 
3R/2014) Sobre os direitos e garantias fundamentais 
previstos na Constituição da República é correto afirmar: 

(A) Todos têm liberdade, nos termos regulados pela 
legislação ordinária, para o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
necessárias ao desenvolvimento do Estado.  

(B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por partido político com representação majoritária no 
Congresso Nacional, pelas organizações sindicais e por 
entidades de classe ou associação legalmente constituída que 
tenha funcionado por pelo menos um ano. 
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(C) São direitos sociais, a educação, a livre iniciativa, o 
direito de propriedade, a moradia, a saúde, o trabalho, o lazer 
e a previdência social, além da proteção à maternidade e à 
infância.  

(D) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de 
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 
fundamentais da pessoa humana.  

(E) A cassação, a suspensão ou a perda de direitos políticos 
se dará no caso de incapacidade civil absoluta. 

 
25. (PC/SP - Escrivão de Polícia - VUNESP/2014) 

Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e 
garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 
1988. 

(A) A lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem. 

(B) Conceder-se-á habeas data sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais. 

(C) A lei regulará a individualização da pena e adotará, 
entre outras, a privação ou a restrição da liberdade, a perda de 
bens e o banimento 

(D) Constituem crimes inafiançáveis e imprescritíveis o 
racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e os 
definidos como crimes hediondos. 

(E) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 
naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento com 
terrorismo. 

 
26. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) A Convenção 

sobre os direitos das pessoas com deficiência foi incorporada 
no ordenamento brasileiro com hierarquia supralegal, mas 
infraconstitucional. Em relação à afirmativa, assinale a 
alternativa verdadeira. 

(A) A afirmativa está correta. 
(B) A afirmativa está parcialmente correta, pois não existe 

hierarquia supralegal. 
(C) A afirmativa está incorreta. 
(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
27. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) A 

Constituição brasileira de 1988 garante aos litigantes, em 
processo judicial, e aos acusados em geral o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, não 
porém em processo administrativo, pois sempre é possível o 
interessado recorrer ao Poder Judiciário. 

Quanto à afirmação, é possível dizer: 
(A) É incorreta, pois também no procedimento 

administrativo devem ser observadas as garantias 
constitucionais do processo. 

(B) É correta, pois no procedimento administrativo não 
incidem as garantias constitucionais do processo. 

(C) É incorreta, parcialmente, pois no procedimento 
administrativo vigora apenas a garantia do contraditório. 

(D) Nenhuma alternativa anterior está correta. 
 
28. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) Uma cidadã 

brasileira, confrontada com situação que evidencia a má 
aplicação e má gestão de recursos públicos na construção de 
obras destinadas à realização de grande evento no município, 
pode: 

(A) ingressar com ação civil pública, em nome da 
comunidade, que é o meio apto a sanar a lesividade ao 
patrimônio público. 

(B) propor ação popular, por meio de profissional com 
capacidade postulatória, objetivando o ressarcimento dos 
cofres públicos. 

(C) impetrar ação popular, desde que com o apoio do 
ministério público, com o objetivo amparar direito líquido e 
certo seu e de todos os cidadãos aos princípios da legalidade e 
moralidade. 

(D) ingressar com ação popular, mecanismo adequado 
para a proteção do patrimônio público, para o que não se exige 
a presença de advogado. 

 
29. (DPE/GO - Defensor Público - UFG/2014) 

Considerando-se o conteúdo jurídico do princípio da 
igualdade, é vedada: 

(A) a prática discriminatória com base na ocupação 
profissional, razão pela qual é inconstitucional a previsão de 
isenção de imposto de renda aos magistrados. 

(B) a ação afirmativa com vistas à inclusão de grupo 
historicamente periférico, dado que constitui medida 
discriminatória inadmitida pela constituição de 1988. 

(C) a utilização do princípio da proporcionalidade como 
instrumento do controle de discriminações positivas 
empreendidas por meio de políticas públicas. 

(D) a imposição tributária de acordo com a capacidade 
econômica do cidadão, visto que ricos e pobres são titulares de 
iguais direitos. 

(E) a reserva de vagas para deficientes em concursos 
públicos, considerando que deve haver igualdade de condições 
para o ingresso ao serviço público. 

 
30. (TRT/18ª REGIÃO/GO - Juiz do Trabalho - 

FCC/2014) O sindicato de determinada categoria de 
empregados, constituído em janeiro de 2013, pretende 
impetrar mandado de segurança em favor dos direitos de 
parte de seus associados. No estatuto da entidade, consta a 
previsão de que cabe ao sindicato atuar em juízo para a defesa 
dos interesses de seus associados e, por esse motivo, o 
sindicato não pretende obter autorização específica deles para 
o ajuizamento da ação. Ademais, a defesa do direito que será 
sustentado está dentre os objetivos do sindicato e não 
prejudicará os interesses de qualquer associado. Nessa 
situação, o sindicato, 

(A) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez 
que será necessária a autorização específica e expressa dos 
associados, embora o mandado de segurança pudesse ser 
impetrado em defesa de apenas uma parte deles. 

(B) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez 
que não pode defender apenas uma parte dos associados, 
ainda que seja desnecessária a autorização específica deles 
para que a ação seja proposta. 

(C) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez 
que a entidade foi constituída há pouco mais de um ano, não 
preenchendo o requisito temporal para que possa ingressar 
em juízo em defesa de seus associados. 

(D) não poderá impetrar mandado de segurança, uma vez 
que apenas partido político com representação no congresso 
nacional e entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano têm 
legitimidade para propor mandado de segurança coletivo. 

(E) poderá impetrar mandado de segurança, ainda que 
para a defesa dos direitos de parte dos associados e mesmo 
sem deles obter autorização específica, não sendo a data de 
constituição do sindicato um óbice ao ajuizamento da ação. 

 
31. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) A teoria da 

reserva do possível 
(A) significa a inoponibilidade do arbítrio estatal à 

efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. 
(B) gira em torno da legitimidade constitucional do 

controle e da intervenção do poder judiciário em tema de 
implementação de políticas públicas, quando caracterizada 
hipótese de omissão governamental. 
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(C) considera que as políticas públicas são reservadas 
discricionariamente à análise e intervenção do poder 
judiciário, que as limitará ou ampliará, de acordo com o caso 
concreto. 

(D) é sinônima, em significado e extensão, à teoria do 
mínimo existencial, examinado à luz da violação dos direitos 
fundamentais sociais, culturais e econômicos, como o direito à 
saúde e à educação básica. 

(E) defende a integridade e a intangibilidade dos direitos 
fundamentais, independentemente das possibilidades 
financeiras e orçamentárias do estado. 

 
32. (Prefeitura de Recife/PE - Procurador - FCC/2014) 

A Emenda Constitucional nº 72, promulgada em 2 de abril de 
2013, tem por finalidade estabelecer a igualdade de direitos 
entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores 
urbanos e rurais. Nos termos de suas disposições, a Emenda 

(A) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, 
dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a 
do normal e à proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos. instituiu vedação ao 
legislador para conferir tratamento diferenciado aos 
trabalhadores domésticos, em relação aos trabalhadores 
urbanos e rurais.  

(B) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, 
dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e 
à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos. 

(C) determinou a extensão ao trabalhador doméstico, 
dentre outros, dos direitos à proteção em face da automação e 
ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho. 

(D) não determinou a extensão ao trabalhador doméstico, 
dentre outros, dos direitos à remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a 
do normal e ao piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho. 

 
33. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) Com 

referência à CF, aos direitos e garantias fundamentais, à 
organização político-administrativa, à administração pública e 
ao Poder Judiciário, julgue os itens subsecutivos. 

A CF prevê o direito de greve na iniciativa privada e 
determina que cabe à lei definir os serviços ou atividades 
essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
34. (TJ/MT - Juiz de Direito - FMP/2014) Assinale a 

alternativa correta. 
(A) O rol de direitos sociais nos incisos do art. 7º e 

seguintes é exaustivo. 
(B) É vedada a redução proporcional do salário do 

trabalhador sob qualquer hipótese. 
(C) É assegurado ao trabalhador o gozo de férias anuais 

remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário 
normal. 

(D) A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, não está constitucionalmente prevista, mas é 
determinada pela CLT. 

(E) O direito à licença paternidade, sem prejuízo do 
emprego e do salário, não está constitucionalmente previsto, 
mas é determinado pela CLT. 

 
35. (SEDS/MG - Agente de Segurança Penitenciária - 

IBFC/2014) NÃO é direito social expressamente previsto na 
Constituição Federal: 

(A) Saúde. 
(B) Previdência social. 

(C) Moradia. 
(D) Proteção à juventude. 
 
36. (SEDS/MG - Agente de Segurança Penitenciária - 

IBFC/2014) De acordo com a Constituição Federal, NÃO se 
aplicam aos servidores públicos: 

(A) Reconhecimento das convenções e acordos coletivos 
de trabalho. 

(B) Remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno. 

(C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável. 

(D) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos. 

 
37. (SEDS/MG - Agente de Segurança Penitenciária - 

IBFC/2014) No que se refere aos direitos sociais, indique a 
alternativa CORRETA: 

(A)Somente através de lei alguém poderá ser obrigado a 
filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. 

(B) É facultativa a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho. 

(C) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado 
nas organizações sindicais. 

(D) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir da posse no cargo de direção ou representação sindical 
e, ainda que suplente, até seis meses após o final do mandato, 
salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

 
38. (TCE/RS - Auditor Público Externo - Engenharia 

Civil - Conhecimentos Básicos - FCC/2014) A Constituição 
da República estabelece que, dentre os direitos reconhecidos 
aos trabalhadores urbanos e rurais, aplica-se aos servidores 
ocupantes de cargo público o direito a 

(A) remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinquenta por cento à do normal, mas não a aviso 
prévio proporcional ao tempo de serviço de, no mínimo, trinta 
dias. 

(B) décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria, mas não a remuneração 
do trabalho noturno superior à do diurno. 

(C) duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, mas não a proteção do 
mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei. 

(D) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos, mas não a gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que o normal. 

(E) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança, mas não a garantia de 
salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável. 

 
39. (TRT/16ª REGIÃO/MA - Analista Judiciário - 

FCC/2014) Pietro, nascido na Itália, naturalizou-se brasileiro 
no ano de 2012. No ano de 2011, Pietro acabou cometendo um 
crime de roubo, cuja autoria foi apurada apenas no ano de 
2013, sendo instaurada a competente ação penal, culminando 
com a condenação de Pietro, pela Justiça Pública, ao 
cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em 
regime inicial fechado, por sentença transitada em julgado. 
Neste caso, nos termos estabelecidos pela Constituição federal, 
Pietro 

(A) não poderá ser extraditado, tendo em vista a 
quantidade de pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário.  

(B) não poderá ser extraditado, pois o crime foi cometido 
antes da sua naturalização.  

(C) poderá ser extraditado. 
(D) não poderá ser extraditado, pois não cometeu crime 

hediondo ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim. 
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(E) não poderá ser extraditado, pois a sentença 
condenatória transitou em julgado após a naturalização. 

 
40. (PC/SP - Delegado de Polícia - VUNESP/2014) É 

privativo de brasileiro nato o cargo de 
(A) Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
(B) Senador. 
(C) Juiz de Direito. 
(D) Delegado de Polícia. 
(E) Deputado Federal. 
 
41. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

Ao tratar da nacionalidade, dispõe o Texto Constitucional 
que são privativos de brasileiro nato os cargos da carreira 
diplomática. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
42. (TJ/MT - Juiz de Direito - FMP/2014) Assinale a 

alternativa correta. 
(A) Nação é um conceito ligado a um agrupamento humano 

cujos membros, fixados num território, são ligados por laços 
culturais, históricos, econômicos e linguísticos. 

(B) Cidadão é a pessoa que se vincula a outra por meio de 
determinada nacionalidade. 

(C) Adquire-se nacionalidade primária por meio de 
vontade própria. 

(D) A população está unida ao Estado pelo vínculo jurídico 
da nacionalidade. 

(E) O povo é o conjunto de pessoas que se une mediante 
laços culturais. 

 
43. (TRF/2ª REGIÃO - Juiz Federal - TRF 2ª 

Região/2014) Pablo nasceu no estrangeiro, filho de mãe 
brasileira e de pai mexicano, e veio a residir no Brasil pouco 
antes de completar 15 anos. Atingida a maioridade, optou pela 
nacionalidade brasileira, através de processo que tramitou na 
Justiça Federal. Pablo tem, agora, 30 anos de idade. Assinale a 
opção correta: 

(A) Ele pode, em tese e imediatamente, ser nomeado 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

(B) Sua naturalização pode ser cancelada, também por 
sentença judicial, se vier a praticar atividade nociva ao 
interesse nacional. 

(C) Em tese, Pablo poderá ser titular, dentro de alguns 
anos, de qualquer cargo privativo de brasileiro nato. 

(D) Pablo não poderá, a qualquer tempo, ser nomeado para 
o cargo de Ministro de Estado da Defesa. 

(E) Pablo não poderá, a qualquer tempo, ser eleito para o 
cargo de Vice-Presidente da República. 

 
44. (TCE/RS - Auditor Público Externo - Engenharia 

Civil - Conhecimentos Básicos - FCC/2014) Sicrano, filho de 
mãe brasileira e pai egípcio, nascido durante período em que 
seus pais eram estudantes universitários na França, veio, após 
a maioridade, a residir no Brasil, onde pretende viver pelo 
resto de sua vida. Nos termos da Constituição da República, 
Sicrano 

(A) somente seria considerado brasileiro nato se, quando 
de seu nascimento, sua mãe, que era brasileira, estivesse no 
exterior a serviço da República Federativa do Brasil. 

(B) poderá vir a ser brasileiro naturalizado, se 
efetivamente residir no país por até quinze anos ininterruptos, 
desde que requeira a nacionalidade brasileira. 

(C) é considerado brasileiro naturalizado, desde o 
momento em que fixou residência no país, já que é filho de mãe 
brasileira, estando sujeito, contudo, a extradição, na hipótese 
de cometimento de crime comum a partir de então. 

(D) será considerado brasileiro nato, se optar, a qualquer 
tempo, pela nacionalidade brasileira, caso em que não estará 
sujeito a extradição, nem mesmo na hipótese de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. 

(E) somente seria considerado brasileiro nato se, quando 
de seu nascimento, houvesse sido registrado em repartição 
brasileira competente. 

 
45. (TRE/AM - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

- IBFC/2014) Com relação aos direitos de nacionalidade, 
previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA: 

(A) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro 
que tiver cancelada sua naturalização, por decisão do 
Presidente da República, em virtude de atividade nociva ao 
interesse nacional. 

(B) São brasileiros natos 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. 

(C) São brasileiros natos 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. 

(D) É privativo de brasileiro nato o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça. 

 
46. (PC/TO - Delegado de Polícia - Aroeira/2014) No 

caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos, o condenado terá seus direitos políticos: 

(A) mantidos. 
(B) cassados.  
(C) perdidos. 
(D) suspensos. 
 
47. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) No que 

concerne às condições de elegibilidade para o cargo de 
prefeito previstas na CRFB/88, assinale a opção correta. 

(A) José, ex-prefeito, que renunciou ao cargo 120 dias 
antes da eleição poderá candidatar-se à reeleição ao cargo de 
prefeito. 

(B) João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá candidatar-
se, pela primeira vez, ao cargo de prefeito.  

(C) Marcos, brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá 
candidatar-se ao cargo de prefeito.  

(D) Luís, capitão do exército com 5 anos de serviço, mas 
que não pretende e nem irá afastar-se das atividades militares, 
poderá candidatar-se ao cargo de prefeito. 

 
48. (TJ/MT - Juiz - FMP-RS/2014) Assinale a alternativa 

correta a respeito dos partidos políticos. 
(A) É vedado a eles o recebimento de recursos financeiros 

por parte de empresas transnacionais.  
(B) É assegurado a eles o acesso gratuito à propaganda no 

rádio e na televisão, exceto aqueles que não possuam 
representação no Congresso Nacional.  

(C) Os partidos devem, obrigatoriamente, ter caráter 
nacional.  

(D) Os partidos devem, após cada campanha, apresentar ao 
Congresso Nacional a sua prestação de contas para aprovação.  

(E) Em razão de sua importante função institucional, os 
partidos políticos possuem natureza jurídica de direito 
público. 

 
49. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014) A 

soberania popular pode ser exercida, dentre outros 
instrumentos previstos na Constituição Federal, pelo(a). 

(A) veto popular a projeto de lei. 
(B) plebiscito. 
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(C) protesto. 
(D) manifestação pública. 
(E) ato de improbidade administrativa. 
 
50. (TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário – 

Contabilidade - CESPE/2016) Assinale a opção correta 
acerca do que dispõe a CF sobre partidos políticos. 

(A) Os partidos políticos possuem personalidade jurídica 
de direito público. 

(B) A previsão constitucional de que a lei regrará a função 
parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação 
infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho 
eleitoral como condição para funcionamento do partido nas 
casas legislativas. 

(C) É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao 
pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a 
representatividade partidária e a distribuição do fundo 
partidário e do tempo na televisão e no rádio. 

(D) A exigência de caráter nacional dos partidos políticos 
visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional. 

(E) A vedação à utilização de organização paramilitar não 
obsta que os partidos, em razão da autonomia que lhe é 
constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária 
uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno, 
relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida 
e fidelidade partidária. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: E. 
Conforme Art. 5°, da CF/88: XXII - é garantido o direito de 

propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função 
social. 

 
02. Resposta: C. 
Vide Sumula Vinculante n° 25: É ilícita a prisão civil de 

depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de 
depósito. 

 
03. Resposta: D. 
O título II da Constituição Federal é intitulado “Direitos e 

Garantias fundamentais”, gênero que abrange as seguintes 
espécies de direitos fundamentais: direitos individuais e 
coletivos (art. 5º, CF), direitos sociais (genericamente 
previstos no art. 6º, CF), direitos da nacionalidade (artigos 12 
e 13, CF) e direitos políticos (artigos 14 a 17, CF).  

 
04. Resposta: B. 
I está incorreta porque, a princípio, todo direito 

fundamental pode ser objeto de regulamentação específica e 
eventual restrição, desde que esta regulação ou restrição não 
atentem contra o próprio direito; II está incorreta porque a 
liberdade de expressão sofre diversas limitações, como a 
honra e a moral das pessoas, não sendo um direito 
fundamental que deva ser priorizado em relação aos outros; III 
está incorreta porque a relação de submissão não exclui o 
direito fundamental (ex.: trabalhador e empregador); IV está 
incorreta porque é pacífico que as ações afirmativas são 
constitucionais. 

 
05. Resposta: B. 
Quanto ao sigilo de correspondência e das comunicações, 

prevê o artigo 5º, XII, CF: “XII - 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”. O sigilo de correspondência e das comunicações está 
melhor regulamentado na Lei nº 9.296, de 1996, mas a 

Constituição já deixa claro que é possível a quebra mediante 
ordem judicial, razão pela qual “B” está correta. 

 
06. Resposta: C. 
Nos termos do artigo 15, I, CF, “é vedada a cassação de 

direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença 
transitada em julgado”, restando “C” correta. “A” está incorreta 
porque a legitimidade extraordinária das associações 
independe de autorização dos associados; “B” está incorreta 
porque a prova emprestada licitamente obtida é aceita; “D” 
está incorreta porque o artigo 60, §4º, CF enumera direitos 
políticos expressamente como cláusulas pétreas no inciso II 
(voto direto, secreto, universal e periódico); “E” está incorreta 
porque a insuficiência de depósito prévio não precisa ser paga 
em dinheiro, o que pode ser feito por precatório.  

 
07. Resposta: E. 
Os direitos de primeira dimensão – civis e políticos – 

realmente impõem um dever de abstenção, mas os direitos de 
segunda dimensão – econômicos, sociais e culturais – impõem 
um dever de atuação estatal. Logo, nem todos os direitos 
fundamentais exigem abstenção do Estado, alguns deles 
exigem atuação. 

 
08. Resposta: A. 
Prevê o caput do artigo 5º, CF: “Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade [...]”. 

 
09. Resposta: E. 
“I” está correta porque a principal diferença entre direitos 

e garantias é que os primeiros servem para determinar os bens 
jurídicos tutelados e as segundas são os instrumentos para 
assegurar estes (ex.: direito de liberdade de locomoção – 
garantia do habeas corpus). “II” está correta, afinal, o próprio 
artigo 5º prevê em seu §2º que “os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte”, fundamento que também demonstra que o item “III” 
está correto. O item IV traz cópia do artigo 5º, X, CF, que prevê 
que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação”; o que faz 
também o item V com relação ao artigo 5º, VI, CF que diz que 
“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”. Sendo assim, todas afirmativas estão corretas. 

 
10. Resposta: D. 
O habeas corpus é garantia prevista no artigo 5º, LXVIII, 

CF: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou 
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. A 
respeito dele, a lei busca torná-lo o mais acessível possível, por 
ser diretamente relacionado a um direito fundamental da 
pessoa humana. O objeto de tutela é a liberdade de locomoção; 
a propositura não depende de advogado; o que propõe a ação 
é denominado impetrante e quem será por ela beneficiado é 
chamado paciente (podendo a mesma pessoa ser os dois), 
contra quem é proposta a ação é a denominada autoridade 
coatora; e é possível utilizar habeas corpus repressivamente e 
preventivamente. Por sua vez, a Constituição Federal prevê no 
artigo 142, §2º que “não caberá habeas corpus em relação a 
punições disciplinares militares”. 
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11. Resposta: A. 
No que tange ao tema, destaque para os seguintes incisos 

do artigo 5º da CF: “LXXI - conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania; LXXII - conceder-se-á habeas data: a) para 
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público; b) para a 
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo”. Os itens “I” e “II” 
repetem o teor do artigo 5º, LXXII, CF. Já o item “III” decorre 
logicamente da previsão dos direitos fundamentais como 
limitadores da atuação do Estado, logo, as informações 
requeridas serão contra uma entidade governamental da 
administração direta ou indireta. Por sua vez, o item “IV” 
reflete o artigo 5º, LXXI, CF, do qual decorre logicamente o item 
“V”, posto que a demora do legislador em regulamentar uma 
norma constitucional de aplicabilidade mediata, que necessita 
do preenchimento de seu conteúdo, evidencia-se em risco aos 
direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. 

 
12. Resposta: A. 
Nos termos do artigo 5º, LIII, CF, “ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente”, restando o item “I” correto; pelo artigo 5º, LX, CF, 
“a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem”, motivo pelo qual o item “II” está correto; e prevê o 
artigo 5º, LXVI, CF que “ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou 
sem fiança”, confirmando o item “IV”. Por sua vez, o item “III” 
está incorreto porque “são inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas por meios ilícitos” (artigo 5º, LVI, CF); e o item 
“V” está incorreto porque a jurisprudência atual ainda aceita a 
prisão civil do devedor de alimentos, sendo que o texto 
constitucional autoriza tanto esta quanto a do depositário 
infiel (artigo 5º, LXVII, CF). 

 
13. Resposta: E. 
No que tange ao mandado de segurança, destaca-se o 

artigo 5º, nos seguintes incisos: “LXIX - conceder-se-á 
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público; LXX - o mandado de segurança 
coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com 
representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados”. O caráter 
subsidiário do mandado de segurança, permitindo a defesa de 
direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou 
habeas data, o coloca na posição de instrumento de defesa de 
todos direitos fundamentais do cidadão, notadamente, 
liberdades civis e políticas (item “I”). O item “II” é confirmado 
pelo artigo 5º, LXX, “a”, CF. O item “III” está incorreto porque 
não é preciso 2 anos de constituição, bastando 1 ano (artigo 5º, 
LXX, “b”, CF). O item “IV” apenas está incorreto porque não 
menciona que o direito também não pode ser amparado por 
habeas data (artigo 5º, LXIX, CF). O item V está “incorreto” 
porque classicamente o direito líquido e certo deve ser 
provado de plano, com meros documentos acostados à inicial, 
não havendo fase probatória neste tipo de ação. Logo, corretas 
apenas “I” e “II”. 

 
 
 

14. Resposta: B. 
A ligação entre direitos e garantias é justamente o caráter 

instrumental/assecuratório da garantia em relação ao direito, 
em consonância com a alternativa “B”.  

Todo direito fundamental comporta exceções, mesmo o 
direito à vida, sendo constitucionais as previsões que 
autorizam o abordo no Código Penal, logo, “A” está incorreta. 
Já a indivisibilidade não corresponde à imprescritibilidade, 
restando incorreta a letra “C”. A igualdade que a lei assegura é 
material, o que permite ações afirmativas em favor de grupos 
prejudicados, tratando os desiguais de maneira desigual, razão 
pela qual “D” está incorreta. “E” resta afastada porque direitos 
fundamentais podem abranger grupos de pessoas, nascituros, 
a coletividade, etc.   

 
15. Resposta: C. 
A alternativa “A” aborda uma questão relativa à coisa 

julgada; a alternativa “B” aponta tema relativo direito 
adquirido (irretroatividade da lei); a alternativa “D” liga-se a 
um tipo de ato jurídico perfeito; a alternativa “E” relaciona-se 
à coisa julgada. Somente a alternativa “C” não se liga a nenhum 
dos temas, posto que abrange aspecto relativo à legitimidade 
extraordinária de entidades de classe no mandado de 
segurança coletivo. 

 
16. Resposta: A. 
O artigo 7º, §2º da Lei nº 12.016/2009 prevê que “não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a 
compensação de créditos tributários, a entrega de 
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 
ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza”, razão pela qual “A” está correta. “B” está 
incorreta posto que das decisões em mandado de segurança 
proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso 
ordinário ao Supremo Tribunal Federal (artigo 102, II, “a”, CF).  

No que tange à alternativa “C”, é preciso compreender que 
na ação popular, como nas demais ações coletivas, a coisa 
julgada apresenta-se de modo diverso daquele adotado pelo 
Código de Processo Civil, haja vista que, pela sistemática deste 
Diploma Legal, cada parte por si ou por seu representante 
legal, é titular de direito seu (hipótese de legitimação 
ordinária), enquanto que nas ações de tipo coletivo, como a 
ação popular, o autor não se apresenta como titular exclusivo 
do interesse em lide. Por outro lado, embora o autor popular 
represente a sociedade civil a qual pertence, os limites 
subjetivos da coisa julgada não podem seguir os mesmos 
parâmetros estabelecidos no CPC. Por esse motivo é que a 
autoridade da coisa julgada na ação popular restringe-se aos 
limites da lide naquele processo, de acordo com o que ficar no 
dispositivo do julgado, de sorte que, se a prova oferecida em 
determinada ação não tiver sido suficiente para o 
convencimento do juiz no deslinde inteiro da demanda, 
admitir-se-á o ajuizamento de uma outra ação com igual 
fundamento, mas com base em outro conjunto probatório. 
Observa-se, no entanto, que a improcedência deve ter sido por 
falta de provas, não qualquer improcedência, motivo pelo qual 
“C” está incorreta. Já “D” está incorreta porque a ação popular 
é imprescritível. 

 
17. Resposta: C. 
É o disposto no artigo 5º, LXV, CF: “a prisão ilegal será 

imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”. 
 
18. Resposta: E. 
A alternativa “A” está incorreta porque vedado o processo 

de censura e a concessão de licença prévia (artigo 5º, IX, CF); a 
“B” está incorreta porque o anonimato é vedado (artigo 5º, IV, 
CF); a “C” está incorreta porque o limite mínimo de 
funcionamento é de 1 ano (artigo 5º, LXX, “b”, CF); a “D” está 
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incorreta porque na ação popular há isenção de custas, como 
regra (artigo 5º, LXXIII, CF). Somente resta a alternativa “E”, 
que traz o teor do artigo 4º, parágrafo único, CF: “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”. 

 
19. Resposta: C. 
Os tratados de direitos humanos, a partir da Emenda 

Constitucional n° 45/04, cumpridas as condições do artigo 5°, 
§3° são considerados como emendas constitucionais. No mais, 
o Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 05 de dezembro de 
2008, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que é ilegal a 
prisão civil do depositário infiel, utilizando-se da tese de que 
os tratados de direitos humanos têm status supralegal, ou seja, 
encontram-se acima das leis ordinárias, porém abaixo da 
Constituição Federal. Neste sentido, a súmula vinculante n° 25 
e Habeas Corpus n° 87.585-8/TO. 

 
20. Resposta: C. 
Trata-se de previsão do artigo 109, §5º, CF: “Nas hipóteses 

de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de 
obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos 
humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante 
o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito 
ou processo, incidente de deslocamento de competência para 
a Justiça Federal”. 

 
21. Resposta: E. 
“A” está incorreta porque o habeas corpus cabe “sempre 

que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder” (artigo 5º, LXVIII, CF); “B” está incorreta 
porque “o preso será informado de seus direitos, entre os quais 
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência 
da família e de advogado” (artigo 5º, LXIII, CF), logo, assegura-
se a assistência da família mas não a remoção do 
estabelecimento; “C” está errada porque “o preso tem direito à 
identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial” (artigo 5º, LXIV, CF), regra que vale 
mesmo nos crimes inafiançáveis pois a Constituição não cria 
exceção; “D” está errada porque a comunicação ao juiz é 
imediata (artigo 5º, LXII, CF) e não no primeiro dia útil. 
Somente resta a alternativa “E”, que traz o teor do artigo 5º, 
LXVI, CF: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem 
fiança”. 

 
22. Resposta: C. 
“A” está incorreta porque a autorização é dispensada 

(artigo 5º, XVI, CF); “B” porque o júri não julga crimes culposos 
contra a vida, só dolosos (artigo 5º, XXXVIII, CF); “D” porque a 
ordem deve ser judicial e não pode partir do Ministério Público 
(artigo 5º, XII, CF); “E” porque o ingresso por determinação 
judicial se dá durante o dia (artigo 5º, XI, CF). Somente resta 
“C”, que traz a previsão do artigo 5º, XLIII, CF: “a lei 
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 

 
23. Resposta: D. 
“A” está errada porque o objeto, necessariamente, tem que 

se referir a informações pessoais; “B” está errada porque 
contraria os termos do artigo 8º, parágrafo único da Lei nº 
9.507/1997; “C” está errada porque o recurso cabível é 
apelação (artigo 15, Lei nº 9.507/1997). Somente resta a 
alternativa “D”, consoante ao artigo 19, caput, Lei nº 

9.507/1997: “Os processos de habeas data terão prioridade 
sobre todos os atos judiciais, exceto habeas-corpus e mandado 
de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a 
julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que, 
feita a distribuição, forem conclusos ao relator”. 

 
24. Resposta: D. 
A alternativa “A” está incorreta pois não há necessária 

relação da liberdade para o trabalho com o desenvolvimento 
do Estado; a alternativa “B” está incorreta porque não é 
necessária representação majoritária no Congresso Nacional 
pelo partido político; a alternativa “C” enumera alguns direitos 
que não são sociais, o direito de propriedade e o direito de livre 
iniciativa; a alternativa “E” traz a possibilidade de cassação de 
direitos políticos, vedada pela Constituição. Por seu turno, o 
caput do artigo 17, CF, traz a afirmativa feita em “D”: “É livre a 
criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa 
humana [...]”. 

 
25. Resposta: A. 
Preconiza o artigo 5º da Constituição em seu inciso LX: “a 

lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem”, restando “A” correta. “B” está incorreta porque 
descreve a finalidade do mandado de injunção; “C” está 
incorreta porque perda de bens (confisco) e banimento são 
penas vedadas; “D” está incorreta porque estes crimes não são 
imprescritíveis, mas sim “insuscetíveis de graça ou anistia”, 
além de inafiançáveis; “E” está incorreta porque após a 
naturalização somente se extradita por envolvimento com 
tráfico ilícito de entorpecentes. 

 
26. Resposta: C. 
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo desponta como o 
mais relevante tratado internacional na matéria em estudo 
que foi ratificado pelo Brasil, isto porque possui o status de 
emenda constitucional, já que foi aprovado nos moldes do 
artigo 5º, §3º, CF. 

 
27. Resposta: A. 
No procedimento administrativo vigoram as regras do 

contraditório e da ampla defesa, tanto é que a Constituição 
prevê no artigo 5º, LV: “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”. 

 
28. Resposta: B. 
“B” está correta, conforme prevê o artigo 5º, LXXIII, CF: 

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência”. Não poderia 
ingressar com ação civil pública por ser parte ilegítima para 
tanto, restando “A” incorreta; “C” está incorreta porque 
mistura a descrição do mandado de segurança com a de ação 
popular; “D” está incorreta porque a ação popular não 
dispensa advogado. 

 
29. Resposta: A. 
De longa data, o Supremo Tribunal Federal reconhece que 

é constitucional a cobrança de imposto de renda sobre o 
salário dos magistrados (RE 69927 SP, RE 72870 PR). Sendo 
assim, inconstitucional qualquer previsão que o isente desta 
obrigação. Por sua vez, ações afirmativas são instrumentos de 
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promoção da igualdade material assegurada pela Constituição, 
sendo que a escolha destas deve se medir por um critério de 
razoabilidade, apresentando-se como exemplo aceito no 
sistema jurídico-constitucional a reserva de cotas para 
pessoas portadoras de deficiência e a previsão do dever de 
tributar proporcional à capacidade econômica. 

 
30. Resposta: E. 
Prevê o artigo 5º, LXX, CF: “o mandado de segurança 

coletivo pode ser impetrado por: [...] b) organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados”. Com efeito, o que 
importa não é a data de constituição, mas sim o tempo de 
funcionamento. No mais, a atuação dos sindicatos é hipótese 
de legitimidade extraordinária, dispensando-se a autorização 
específica dos associados para ajuizar mandado de segurança 
coletivo. 

 
31. Resposta: B. 
A teoria da reserva do possível busca impedir que se 

argumente por uma obrigação infinita do Estado de atender 
direitos econômicos, sociais e culturais. No entanto, não pode 
ser invocada como muleta para impedir que estes direitos 
adquiram efetividade. Se a invocação da reserva do possível 
não demonstrar cabalmente que o Estado não tem condições 
de arcar com as despesas, o Poder Judiciário irá intervir e 
sanar a omissão. 

 
32. Resposta: C. 
A Emenda Constitucional nº 72/2013, que ficou conhecida 

no curso de seu processo de votação como PEC das domésticas, 
deu redação ao parágrafo único do artigo 7º, o qual estende 
alguns dos direitos enumerados nos incisos do caput para a 
categoria dos trabalhadores domésticos, quais sejam: “IV, VI, 
VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em 
lei e observada a simplificação do cumprimento das 
obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da 
relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos 
incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração 
à previdência social”. Os direitos descritos na alternativa “C” 
estão previstos nos incisos XXVII e XX do artigo 7º da 
Constituição, não estendidos aos empregados domésticos pela 
emenda. 

 
33. Resposta: Certo. 
O artigo 9º, CF disciplina o direito de greve: “É assegurado 

o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender. § 1º A lei definirá os serviços 
ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. § 2º Os abusos 
cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei”. 

 
34. Resposta: C. 
“A” está incorreta porque o rol de direitos sociais do artigo 

7º é apenas exemplificativo, não excluindo outros que 
decorram das normas trabalhistas, dos direitos humanos 
internacionais e das convenções e acordos coletivos; “B” está 
incorreta porque a redução proporcional pode ser aceita se 
intermediada por negociação coletiva, evitando cenário de 
demissão em massa; “D” está incorreta porque a licença-
gestante encontra arcabouço constitucional, tal como a 
licença-paternidade, restando “E” também incorreta (artigo 
7º, XVIII e XIX, CF. Sendo assim, “C” está correta, conforme 
disposto no artigo 7º: “gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal” 
(artigo 7º, XVII, CF). 

 

35. Resposta: D. 
Os direitos assegurados na categoria de direitos sociais 

encontram menção genérica no artigo 6º, CF: “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 
desamparados, na forma desta Constituição”. Embora a 
proteção à juventude possa ser tacitamente inserida na 
questão da proteção à maternidade e à infância, bem como da 
previsão da ordem social em capítulo específico, não é menção 
expressa enquanto direito social. 

 
36. Resposta: A. 
Embora seja direito social o “reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho” (artigo 7º, 
XXVI, CF), conforme entendimento cristalizado na Orientação 
Jurisprudencial nº 5 da SDC do Tribunal Superior do Trabalho 
aos servidores públicos não foi assegurado o direito ao 
reconhecimento de acordos e convenções coletivos de 
trabalho, pelo que, por conseguinte, também não lhes é 
facultada a via do dissídio coletivo, à falta de previsão legal. 

 
37. Resposta: C. 
A letra “C” traz a previsão do artigo 8º, VII, CF: “o 

aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais”, restando correta. “A” está incorreta 
porque nem mesmo a lei pode relativizar a liberdade de 
associação; “B” está incorreta porque tal participação é 
obrigatória; “D” está incorreta porque o artigo 8º, VIII, CF 
prevê que “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”. 

 
38. Resposta: A. 
Assegura-se como direito social aos trabalhadores urbanos 

e rurais a “remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinquenta por cento à do normal” (artigo 7º, XVI, 
CF). O direito se estende aos servidores públicos, consoante ao 
artigo 61, V, Lei nº 8.112/1990. Não há direito a aviso prévio 
porque as hipóteses de exoneração/demissão do servidor 
público são taxativas na lei. Os servidores possuem ainda o 
direito de remuneração do trabalho noturno superior ao 
diurno, proteção de mercado de trabalho da mulher, gozo de 
férias anuais remuneradas com adicional de 1/3 e garantia ao 
salário mínimo. 

 
39. Resposta: C. 
Nos termos do artigo 5º, LI, CF, “nenhum brasileiro será 

extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei”. Embora a condenação tenha ocorrido 
após a naturalização, o crime comum foi praticado antes dela, 
permitindo a extradição de Pietro. 

 
40. Resposta: A. 
Conforme disciplina o artigo 12, § 3º, CF, “São privativos 

de brasileiro nato os cargos: I - de Presidente e Vice-
Presidente da República; II - de Presidente da Câmara dos 
Deputados; III - de Presidente do Senado Federal; IV - de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da carreira 
diplomática; VI - de oficial das Forças Armadas; VII - de 
Ministro de Estado da Defesa”. O motivo da vedação é que em 
determinadas circunstâncias o Ministro do Supremo Tribunal 
Federal pode assumir substitutivamente a Presidência da 
República. 
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41. Resposta: Certo. 
Estabelece a Constituição: “Artigo 12, § 3º, CF. São 

privativos de brasileiro nato os cargos: [...] V - da carreira 
diplomática”. 

 
42. Resposta: A. 
Nação é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo 

étnico, que falam o mesmo idioma e tem os mesmos costumes, 
formando assim, um povo. Uma nação se mantém unida pelos 
hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. O 
conceito de Nação, por vezes, pode ser mais amplo que o 
conceito de País ou mesmo de território. Sendo assim, “A” está 
correta. Por sua vez, “B” está incorreta porque nacionalidade 
não é um vínculo entre duas pessoas, mas com o próprio 
Estado; “C” está incorreta porque a nacionalidade primária é 
automática; “D” está incorreta porque população é um 
conceito que abrange não só os nacionais, mas também os 
estrangeiros residentes no país; “E” está incorreta porque traz 
o conceito de Nação, de certo modo, não de povo. 

 
43. Resposta: C. 
A Constituição reconhece o brasileiro nato também pelo 

critério do ius sanguinis. Se qualquer dos pais estiver a serviço 
do Brasil, é considerado brasileiro nato, mesmo que nasça em 
outro país. Se qualquer dos pais não estiverem a serviço do 
Brasil e a pessoa nascer no exterior é exigido que o nascido do 
exterior venha ao território brasileiro e aqui resida ou que 
tenha sido registrado em repartição competente, caso em que 
poderá, aos 18 anos, manifestar-se sobre desejar permanecer 
com a nacionalidade brasileira ou não. Em ambos casos, a 
pessoa é considerada brasileira nata. Pablo, por seu turno, é 
brasileiro nato e não se sujeita a nenhuma das restrições 
constitucionais aplicadas aos brasileiros naturalizados. 

 
44. Resposta: D. 
Se qualquer dos pais não estiverem a serviço do Brasil e a 

pessoa nascer no exterior é exigido que o nascido do exterior 
venha ao território brasileiro e aqui resida ou que tenha sido 
registrado em repartição competente, caso em que poderá, a 
partir dos 18 anos, manifestar-se sobre desejar permanecer 
com a nacionalidade brasileira ou não (artigo 12, I, “c”, CF). No 
caso, Sicrano poderá ser considerado brasileiro nato e não 
existe na Constituição hipótese que autorize a extradição de 
brasileiro nato.  

 
45. Resposta: B. 
Neste sentido, “Art. 12, CF. São brasileiros: I - natos: [...] 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”. “A” está 
incorreta porque o cancelamento de naturalização se dá por 
decisão judicial; “C” está incorreta porque define brasileiros 
naturalizados; “D” está incorreta porque o que é privativo é o 
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

 
46. Resposta: D. 
Os direitos políticos nunca podem ser cassados ou 

perdidos, mas no máximo suspensos. A condenação criminal 
transitada em julgado justifica a suspensão dos direitos 
políticos, o que é disposto no artigo 15, III, CF: “é vedada a 
cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se 
dará nos casos de: [...] III - condenação criminal transitada em 
julgado, enquanto durarem seus efeitos”. 

 
47. Resposta B. 
Prevê o artigo 14, § 3º, CF: São condições de elegibilidade, 

na forma da lei: [...] VI - a idade mínima de: c) vinte e um anos 
para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz”, de modo que João 
preenche o requisito etário para a candidatura.  “A” está errada 
porque a renúncia é exigida para cargo diverso (artigo 14, §6º, 
CF); “C” está errada porque o analfabeto não pode se eleger 
(artigo 14, §4º, CF); “D” está errada porque o afastamento 
neste caso é exigido (artigo 14, §8º, I, CF). 

 
48. Resposta: C. 
“A” está incorreta porque o que é vedado é o recebimento 

de recursos de entidade ou governo estrangeiros, mas não de 
transnacionais (artigo 17, II, CF); “B” está incorreta porque o 
acesso gratuito à propaganda no rádio e na televisão dispensa 
representatividade no Congresso Nacional (artigo 17, §3º, CF); 
“C” está correta porque o partido político deve ter caráter 
nacional (artigo 17, I, CF); “D” está incorreta porque a 
prestação de contas é feita ao Tribunal Superior Eleitoral; “E” 
está incorreta porque partidos políticos são pessoas jurídicas 
de direito privado. 

 
49. Resposta: B. 
Neste sentido, o artigo 14, CF: “A soberania popular será 

exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - 
plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular”. 

 
50. Resposta: D. 
A verticalização impõe unidade nacional aos partidos 

políticos, os quais devem ter caráter nacional, por força do art 
17, I CF, ou seja, os partidos políticos que ajustassem coligação 
para eleição de Presidente da República não poderiam formar 
coligações para eleição de Governador, Senador e Deputado 
(Federal, Estadual ou Distrital) com outros partidos políticos 
que tivessem, isoladamente ou em aliança diversa, lançado 
candidato à eleição presidencial (TSE – Res. 21.002/2002). 

 

 
 

Organização do Estado. Organização político-
administrativa 

 
A nossa Constituição Federal, em seu Título III 

regulamenta a organização do Estado Brasileiro. Falar em 
organização de um estado é falar de como ele está composto, 
como está dividido, quais os poderes, as atribuições e 
competências de cada entidade que o compõe, é falar o que é 
proibido a cada poder e os relacionamentos que devem ter um 
para com os outros. 

Nossa organização político-administrativa compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A 
Constituição admite a criação de Territórios Federais, que, se 
criados, integrarão a União, podendo ser transformados em 
Estados ou reintegrados ao Estado de origem. 

É permitido juntar um Estado a outro para formar novo 
Estado ou Território Federal ou dividir um Estado para formar 
outros, desde que a população diretamente interessada 
aprove, através de plebiscito e o Congresso Nacional também 
aprove, por lei complementar. 

Da mesma forma, Municípios podem ser criados, 
incorporados ou divididos, desde que seja divulgado junto às 
populações envolvidas, Estudos de Viabilidade Municipal, para 

4. Organização político-
administrativa do Estado 

4.1. Federalismo brasileiro: 
União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e Territórios 
Federais 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 54 

que essas populações votem, através de plebiscito. Esta 
alteração será feita por lei estadual. 

 
TÍTULO III 

Da Organização do Estado 
CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
 

Art. 18. 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. 

§ 1º Brasília é a Capital Federal. 
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua 

criação, transformação em Estado ou reintegração ao 
Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

§ 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. 

§ 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. 

 
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. 
 
União 
 
Trata-se de pessoa jurídica de direito público interno. Não 

obstante, ela representa a pessoa jurídica de direito 
internacional República Federativa do Brasil. Somente ela tem 
esse poder de representação, as demais pessoas políticas não. 

A União é autônoma em relação aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, não se confundindo com a República 
Federativa do Brasil. Enquanto a República brasileira é o 
próprio Estado Federal, equivalendo à ordem jurídica total, a 
União é entidade integrante do todo, sendo uma ordem 
jurídica parcial, até mesmo em sua acepção externa.41 

No plano legislativo, edita tanto leis nacionais — que 
alcançam todos os habitantes do território nacional e outras 
esferas da Federação — como leis federais — que incidem 
sobre os jurisdicionados da União, como os servidores federais 
e o aparelho administrativo da União. 

A União tem bens próprios, definidos na Constituição da 
República (art. 20). Para efeitos administrativos e visando ao 
desenvolvimento de regiões a redução das desigualdades 
regionais, o art. 43 da Constituição faculta criação de regiões, 
cada qual compreendendo um mesmo complexo geográfico e 
social. 

 
 
 

                                                 
41 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Rev. 
E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 928.  

CAPÍTULO II 
DA UNIÃO 

 
Art. 20. São bens da União: 
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe 

vierem a ser atribuídos; 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das 

fronteiras, das fortificações e construções militares, das 
vias federais de comunicação e à preservação ambiental, 
definidas em lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, 
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com 
outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as 
costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de 
Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 
público e a unidade ambiental federal, e as referidas no 
art. 26, II;   

V - os recursos naturais da plataforma continental e da 
zona econômica exclusiva; 

VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 

arqueológicos e pré-históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de 
outros recursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa 
exploração. 

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de 
largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada 
como faixa de fronteira, é considerada fundamental para 
defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização 
serão reguladas em lei. 

 
Art. 21. Compete à União: 
I - manter relações com Estados estrangeiros e 

participar de organizações internacionais; 
II - declarar a guerra e celebrar a paz; 
III - assegurar a defesa nacional; 
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, 

que forças estrangeiras transitem pelo território nacional 
ou nele permaneçam temporariamente; 

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a 
intervenção federal; 

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de 
material bélico; 

VII - emitir moeda; 
VIII - administrar as reservas cambiais do País e 

fiscalizar as operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 
como as de seguros e de previdência privada; 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico 
e social; 

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 
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XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, 
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais;  

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e 
imagens; 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o 
aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos; 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura 
aeroportuária; 

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário 
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 
transponham os limites de Estado ou Território; 

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o 

Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e 
a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 69, de 2012)   

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar 
e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem 
como prestar assistência financeira ao Distrito Federal 
para a execução de serviços públicos, por meio de fundo 
próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

XV - organizar e manter os serviços oficiais de 
estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito 
nacional; 

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de 
diversões públicas e de programas de rádio e televisão; 

XVII - conceder anistia; 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente 

contra as calamidades públicas, especialmente as secas e 
as inundações; 

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos 
de seu uso; 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos; 

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema 
nacional de viação; 

XXII - executar os serviços de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de 
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios nucleares e 
seus derivados, atendidos os seguintes princípios e 
condições: 

a) toda atividade nuclear em território nacional 
somente será admitida para fins pacíficos e mediante 
aprovação do Congresso Nacional; 

b) sob regime de permissão, são autorizadas a 
comercialização e a utilização de radioisótopos para a 
pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

c) sob regime de permissão, são autorizadas a 
produção, comercialização e utilização de radioisótopos 
de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

d) a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do 
trabalho; 

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o 
exercício da atividade de garimpagem, em forma 
associativa. 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar 

sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
II - desapropriação; 
III - requisições civis e militares, em caso de iminente 

perigo e em tempo de guerra; 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão; 
V - serviço postal; 
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e 

garantias dos metais; 
VII - política de crédito, câmbio, seguros e 

transferência de valores; 
VIII - comércio exterior e interestadual; 
IX - diretrizes da política nacional de transportes; 
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, 

marítima, aérea e aeroespacial; 
XI - trânsito e transporte; 
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e 

metalurgia; 
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 
XIV - populações indígenas; 
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e 

expulsão de estrangeiros; 
XVI - organização do sistema nacional de emprego e 

condições para o exercício de profissões; 
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do 

Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública 
dos Territórios, bem como organização administrativa 
destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, 
de 2012)  

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de 
geologia nacionais; 

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da 
poupança popular; 

XX - sistemas de consórcios e sorteios; 
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material 

bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares; 

XXII - competência da polícia federal e das polícias 
rodoviária e ferroviária federais; 

XXIII - seguridade social; 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
XXV - registros públicos; 
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em 

todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa 
marítima, defesa civil e mobilização nacional; 

XXIX - propaganda comercial. 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar 

os Estados a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas neste artigo. 
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público; 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural; 

V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
85, de 2015) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e 

a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico; 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seus territórios; 

XII - estabelecer e implantar política de educação para 
a segurança do trânsito. 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas 
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006) 

 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico; 
II - orçamento; 
III - juntas comerciais; 
IV - custas dos serviços forenses; 
V - produção e consumo; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição; 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
85, de 2015) 

X - criação, funcionamento e processo do juizado de 
pequenas causas; 

XI - procedimentos em matéria processual; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 
XIV - proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência; 
XV - proteção à infância e à juventude; 
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das 

polícias civis. 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 
Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas 
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário. 

 
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá 

articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico 
e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais. 

§ 1º - Lei complementar disporá sobre: 
I - as condições para integração de regiões em 

desenvolvimento; 
II - a composição dos organismos regionais que 

executarão, na forma da lei, os planos regionais, 
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento 
econômico e social, aprovados juntamente com estes. 

 
Estados Federados 
 
Os Estados têm governo próprio, desempenhando as 

funções dos três poderes estatais — Executivo, Legislativo e 
Judiciário. A Constituição da República também lhes adjudica 
bens próprios (art. 26). No âmbito da competência legislativa 
dos Estados, eles editam as normas e as executam com 
autonomia. Os governadores são as autoridades executivas 
máximas e a Assembleia Legislativa é a sede do Poder 
Legislativo. A Constituição da República disciplina, com 
alguma minúcia, tanto as eleições para ambos os poderes, o 
seu funcionamento, bem como aspectos de remuneração dos 
seus titulares (arts. 27 e 28 da CF/88).  

De acordo com o disposto no art. 25 da CF/88 os Estados-
membros organizam-se e se regem pelas Constituições e leis 
que adotarem, além dos princípios estabelecidos na CF/88. Os 
Estados-membros possuem competência residual, vez que as 
competências e atribuições da União encontram-se expressas 
na Constituição e a dos Municípios encontram-se associadas 
aos interesses locais. Assim, a “residualidade” indica que não 
havendo atribuição expressa da União ou não se tratando de 
interesse local, a competência será dos Estados-membros. Os 
Estados-membros são reconhecidos como entes federativos 
autônomos.  

Diz que lei regulará a iniciativa popular no processo 
legislativo local e estende aos deputados estaduais as normas 
de inviolabilidade e imunidade atinentes aos parlamentares 
no Congresso Nacional. 

 
Os Estados-membros possuem as seguintes prerrogativas: 
 
a) Autonomia: pode ser definida como a condição “de 

gerir os negócios próprios dentro de limites fixados por poder 
superior”. A autonomia dos Estados federados se 
consubstancia na sua capacidade de autogoverno, auto-
organização, auto legislação, autoadministração, autonomia 
tributária, financeira e orçamentária. A matéria que for 
entregue à União deve ser respeitada pelos Estados, que não 
podem se recusar a aceitar as determinações da União sobre 
os assuntos de sua competência constitucional. Por tal razão 
os Estados membros não são soberanos, mas apenas 
autônomos. 

 
b) Auto-organização: derivada do Poder Constituinte 

Decorrente, com lastro no qual são promulgadas as 
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Constituições Estaduais (a auto-organização se manifesta pela 
Constituição Estadual, que estabelece a estruturação das 
funções estatais no Estado-membro). Os Estados possuem um 
ordenamento autônomo misto, observa Raul Machado Horta, 
“parcialmente derivado e parcialmente originário.” A 
organização dos Estados é estabelecida pela própria 
Constituição, observados os limites estabelecidos pela 
Constituição da República. O STF adota o princípio da simetria, 
utilizado pela Corte para garantir, quanto aos aspectos 
reputados substanciais, homogeneidade na disciplina 
normativa da separação, independência e harmonia dos 
poderes, nos três planos federativos. Ela está consagrada no 
caput do art. 25, segundo o qual “os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição”. Os referidos princípios são: 

 
-  Princípios constitucionais sensíveis – assim 

denominados, pois sua inobservância pelos Estados no 
exercício de suas competências legislativas, administrativas 
ou tributárias, pode acarretar a sanção politicamente mais 
grave existente em um Estado Federal, a intervenção na 
autonomia política. Estão previstos no art. 34, VII da CR, sendo 
eles: 

 
1. Forma republicana, sistema representativo e 

democrático; 
2. Prestação de contas pela Administração Direta e 

Indireta; 
3. Direitos da pessoa humana; 
4. Autonomia municipal; 
5. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e 
nas ações e serviços públicos de saúde. 

 
- Princípios federais extensíveis – são normas centrais 

comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
portanto de observância obrigatória no poder de organização 
do Estado. A Constituição vigente, em prestígio do federalismo, 
praticamente eliminou estes princípios, restando apenas a 
regra segundo a qual os vencimentos dos Ministros do STF é o 
teto geral para todas as remunerações no serviço público. 

 
- Princípios constitucionais estabelecidos, indicativos 

ou expressos – consistem em determinadas normas que se 
encontram espalhadas pelo texto da Constituição, e, além de 
organizarem a própria federação, estabelecem preceitos 
centrais de observância obrigatória aos Estados-membros em 
sua auto-organização. Subdividem-se em normas de 
competência (ex.: arts. 23; 24; 25 etc.) e normas de 
preordenação (ex.: arts. 27; 28; 37, I a XXI, etc.). Segundo Raul 
Machado Horta, são os que limitam a autonomia organizatória 
dos Estados. Exemplo: preceitos constantes dos arts. 37 a 41, 
referentes à administração pública. 

 
- Cláusulas pétreas – evidentemente que os Estados 

também têm que observar as cláusulas pétreas da Constituição 
da República. 

 
c) Auto legislação: os Estados são regidos por leis 

próprias (CF, art.25), elaboradas segundo o processo 
legislativo estabelecido em suas Constituições. Em que pese o 
Poder Legislativo nos Estados ser unicameral, os princípios 
básicos do processo legislativo federal são normas de 
reprodução obrigatória, cujo modelo deve ser seguido pelas 
Constituições Estaduais. 

 
d) Autogoverno: refere-se à autonomia do Estado em 

eleger seus representantes, tanto do Legislativo quanto do 
Executivo. O Poder Legislativo estadual é unicameral, formado 

por Assembleia Legislativa composta de deputados eleitos 
para mandatos de 04 anos, pelo sistema proporcional. O 
número de deputados estaduais é calculado com base no 
número de deputados federais (36 + nº de deputados federais 
– 12). 

É obrigatória a existência de iniciativa popular de lei no 
processo legislativo estadual. Perderá o mandato o 
governador que assumir outro cargo ou função na 
Administração Pública, ressalvada a posse em concurso 
público, hipótese em que ficará afastado do cargo efetivo 
enquanto durar o mandato, contando-se o tempo de serviço 
para todos os fins legais. Os subsídios dos deputados estaduais 
(art. 27, § 2º. 75% dos DF), governador e vice e secretários (art. 
28, § 2º) é fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

O subsídio do governador será o limite remuneratório de 
todo o Poder Executivo Estadual, exceto para os procuradores 
(inclusive os autárquicos) e defensores públicos, que será de 
90,25% do que percebem os Ministros do STF (art. 37, XI). 

De acordo com o STF, não se aplica a vedação de 
recondução ao mesmo cargo na mesma legislatura, na Mesa da 
AL. É vedação opcional na Constituição Estadual, 
diferentemente do que ocorre no legislativo nacional. 

 
e) Autoadministração: a autoadministração refere-se às 

competências não legislativas próprias. A competência 
administrativa dos estados é residual, sendo-lhes reservado 
tudo o que não seja vedado na CR/88. Os Estados podem criar, 
mediante lei complementar, regiões metropolitanas 
(Municípios limítrofes com continuidade urbana que se 
reúnem em torno de um município-polo); aglomerações 
urbanas (áreas urbanas de municípios limítrofes sem um 
polo); microrregiões (municípios limítrofes com 
características homogêneas não ligadas por continuidade 
urbana). Ademais, têm a competência residual de explorar os 
serviços locais de gás canalizado. 

 
Incluem-se entre os bens dos Estados: 
 
- As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma 
da lei, as decorrentes de obras da União; 

 
- As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no 

seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, 
Municípios ou terceiros; 

 
- As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 
 
- As terras devolutas não compreendidas entre as da União. 
 
Observações gerais: 
 
- O número de Deputados à Assembleia Legislativa 

corresponderá ao triplo da representação do Estado na 
Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, 
será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais 
acima de doze. 

 
- Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, 

aplicando- sê-lhes as regras sobre sistema eleitoral, 
inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, 
licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 

 
- A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, 

para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo 
de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao 
do término do mandato de seus antecessores, e a posse 
ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente.  
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- Perderá o mandato o Governador que assumir outro 
cargo ou função na administração pública direta ou indireta, 
ressalvada a posse em virtude de concurso público. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ESTADOS FEDERADOS 
 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que 
não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

§ 2º 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.  

§ 3º 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. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 
forma da lei, as decorrentes de obras da União; 

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio 
da União, Municípios ou terceiros; 

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à 
União; 

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da 
União. 

 
Art. 27. O número de Deputados à Assembleia 

Legislativa corresponderá ao triplo da representação do 
Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 
trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os 
Deputados Federais acima de doze. 

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados 
Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição 
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 
remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e 
incorporação às Forças Armadas. 

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado 
por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, 
no máximo, setenta e cinco por cento daquele 
estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, 
observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I.   

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre 
seu regimento interno, polícia e serviços administrativos 
de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. 

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no 
processo legislativo estadual. 

 
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador 

de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no 
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no 
último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, 
do ano anterior ao do término do mandato de seus 
antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro 
do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o 
disposto no art. 77.   

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir 
outro cargo ou função na administração pública direta ou 
indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso 
público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.   

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador 
e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de 
iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que 
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I.   

 
O Município na Constituição Federal e na Constituição 

Estadual. 
 
O Município pode ser definido como pessoa jurídica de 

direito público interno e autônoma nos termos e de acordo 
com as regras estabelecidas na CF/88. 

Muito se questionou a respeito de serrem os Municípios 
parte integrante ou não de nossa Federação, bem como sobre 
a sua autonomia. A análise dos arts. 1º e 18, bem como de todo 
o capítulo reservado aos Municípios, leva-nos ao único 
entendimento de que eles são entes federativos, dotados de 
autonomia própria, materializada por sua capacidade de auto-
organização (art. 29, caput, da CF), autogoverno (elege, 
diretamente, o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, conforme 
incisos do art. 29 da CF), autoadministração e auto 
legislação (art. 30 da CF). Ainda mais diante do art. 34, VII, “c”, 
que estabelece a intervenção federal na hipótese de o Estado 
não respeitar a autonomia municipal. 

 
Competência dos municípios  
 
Segundo previsto no Artigo 30 da CF/88, compete aos 

municípios: 
 
- Legislar sobre assuntos de interesse local; 
- Suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber; 
- Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

- Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual; 

- Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial; 

- Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;  

- Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 

- Promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

- Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual. 

 
Lei orgânica 
 
O Município reger-se-á por Lei Orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício (pequeno intervalo) mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do 
respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

- Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, 
para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e 
simultâneo realizado em todo o País; 

- Eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no 
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do 
mandato dos que devam suceder, aplicadas às regras do art. 
77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;  
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- Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro 
do ano subsequente ao da eleição; 

- Para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de vereadores de acordo com o 
número de habitantes nos Municípios, nos termos do art. 29, 
IV, da CF.  

- Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, 
observado o teto estabelecido pela Constituição Federal;  

Com relação à competência municipal, importante 
destacar que o legislador constituinte optou por enumerar 
num mesmo artigo - artigo 30 - as competências legislativas e 
materiais, abandonando a técnica de separar essas 
modalidades em artigos diferentes. O presente estudo assume, 
contudo, a proposta de abordar as competências legislativas 
dos incisos I e II do art. 30. 

Em caso de violação à autonomia do Município por parte 
do Estado-membro onde aquele se situa enseja a intervenção 
federal, na forma do artigo 34, inciso V, alínea b e inciso VII, 
alínea c da Constituição da República. 

Ademais, a violação da autonomia municipal por parte da 
União enseja o controle de constitucionalidade abstrato ou 
concreto pelo Poder Judiciário. Entretanto, quando o 
Município não aplicar o mínimo exigido da receita destinada à 
saúde e à educação a intervenção do Estado no Município será 
a medida cabível (artigo 35, inciso III da Constituição). 

 
Remuneração dos agentes políticos. 
 
Para Hely Lopes Meirelles42, os “agentes políticos são os 

componentes do Governo nos seus primeiros escalões, 
investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, 
por nomeação, eleição, designação ou delegação para o 
exercício de atribuições constitucionais”. 

Remuneração, em sentido amplo, exprime a recompensa, o 
pagamento ou a retribuição por serviços prestados. Sua 
principal característica é a retribuição permanente e normal. 
Já subsídio, na terminologia do Direito Constitucional, designa 
a remuneração, fixa e mensal, paga aos agentes políticos. 

 
O “teto” é a figura de linguagem correspondente a limite 

superior, à maior remuneração paga pela Administração. No 
Município, o teto para servidores e agentes políticos é o valor 
recebido pelo Prefeito Municipal, conforme previsto no artigo 
37, XI, da Constituição. 

 
O subsídio do Prefeito, por sua vez, não pode superar o 

subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
(artigo 37, XI, CF), podendo, contudo, o Estado, mediante 
emenda à sua própria Constituição, fixar no âmbito de seu 
território, como limite único, o subsídio mensal dos 
Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, restrito 
isso a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal (Artigo 37, § 12, CF). 

Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais serão fixados em parcela única, por lei de iniciativa 
da Câmara Municipal (artigo 29, V, da CF). 

O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas 
Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, 
observado o que dispõe esta Constituição, observados os 
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os 
seguintes limites máximos:  

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do 
subsídio dos Deputados Estaduais;  

                                                 
42 Manual básico – Remuneração dos Agentes Políticos Municipais – 
TCE/SP – disponível em: 

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 
a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;  

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 
a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;  

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 
a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;  

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 
a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;  

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o 
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e 
cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;  

 
Poder legislativo municipal 
 
Cabe às Câmaras Municipais a função do Poder Legislativo 

municipal, sendo composta pelos vereadores. A palavra 
“vereador” tem origem no verbo “verear” que significa 
administrar, reger, governar. São eleitos pelo voto secreto e 
direto pelos eleitores para representá-los nos assuntos de 
interesse do município; são agentes políticos investidos de 
mandato legislativo municipal, competindo o direito de 
participar de todas as discussões e deliberações do Plenário, 
votar para a estrutura interna dos serviços da Câmara, 
concorrer aos cargos da Mesa e Comissões, usar da palavra em 
defesa das proposições atinentes a assuntos municipais, 
apresentar projetos de lei e pedidos de informação. 

 
São características do poder legislativo municipal: 
 
- O total da despesa com a remuneração dos Vereadores 

não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da 
receita do Município;  

- Inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, 
palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do 
Município;  

- Proibições e incompatibilidades, no exercício da 
vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta 
Constituição para os membros do Congresso Nacional e na 
Constituição do respectivo Estado para os membros da 
Assembleia Legislativa;  

- Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;  
- Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da 

Câmara Municipal;  
- Cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal;  
- Iniciativa popular de projetos de lei de interesse 

específico do Município, da cidade ou de bairros, através de 
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;  

- Perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, 
parágrafo único. (Perderá o mandato o Governador que assumir 
outro cargo ou função na administração pública direta ou 
indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e 
observado o disposto no art. 38, I, IV e V).  

 

Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores não possui 
personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, 
somente podendo demandar em juízo para defender os 
seus direitos institucionais. 

 
Formação dos Municípios: 
 
O art. 18, §4º, da CF/88, com a nova redação dada pela E.C. 

nº 15/96, estabelece as regras para a criação, incorporação, 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/2007_remuneracao_a
g_politicos_municipais.pdf. 
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fusão e desmembramento de Municípios, nos seguintes 
termos e obedecendo às seguintes etapas: 

Lei complementar federal: determinará o período para a 
mencionada criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento de Municípios, bem como o procedimento;  

Estudo de viabilidade municipal: deverá ser 
apresentado, publicado e divulgado, na forma da lei, estudo 
demonstrando a viabilidade da criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento de Municípios; 

Plebiscito: desde que positivo o estudo de viabilidade, far-
se-á consulta às populações dos municípios envolvidos (de 
todos os Municípios envolvidos, e não apenas da área a ser 
desmembrada), para aprovarem ou não a criação, 
incorporação, fusão ou desmembramento. 

Lei estadual: dentro do período que a lei complementar 
federal definir desde que já tenha havido um estudo de 
viabilidade e aprovação plebiscitária, serão criados, 
incorporados, fundidos ou desmembrados Municípios, através 
de lei estadual. 

 

Para a criação de novos Municípios, o art. 18, § 4º da 
CF/88 exige a edição de uma Lei Complementar Federal 
estabelecendo o procedimento e o período no qual os 
Municípios poderão ser criados, incorporados, fundidos 
ou desmembrados. Como atualmente não existe essa LC, 
as leis estaduais que forem editadas criando novos 
Municípios serão inconstitucionais por violarem a 
exigência do § 4º do art. 18. 

STF. Plenário. ADI 4992/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 11/9/2014 (Info 758). 

 
Deveres do município 
 
Segundo a CF/88, devem os municípios prestar, com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população e promover o adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover 
a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.    

 
Fiscalização e controle dos municípios    
 
Conforme previsto no Art. 31 da CF/88, a fiscalização do 

Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O 
controle externo da Câmara Municipal será exercido com o 
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município 
ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde 
houver. 

 
O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as 

contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal. 

 
Para fiscalização pela população, as contas dos Municípios 

ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

 
Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, as 

contas gerais do Chefe do Executivo Municipal submetem-se à 
apreciação da Câmara de Vereadores, por autoridade e 
jurisdição privativa, podendo o Tribunal de Contas estadual 
julgar as contas dos ordenadores de despesas, exceto as do 
prefeito, ainda que diretamente tenha exercido essa 
atribuição. 

 

Texto Constitucional sobre o assunto 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Municípios 

 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada 

em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante 
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; 

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no 
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término 
do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras 
do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores; 

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de 
janeiro do ano subsequente ao da eleição; 

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de:  

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 
(quinze mil) habitantes;  

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 
15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) 
habitantes;  

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 
30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta 
mil) habitantes; 

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 
50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta 
mil) habitantes;  

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento 
e vinte mil) habitantes;  

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 
(cento sessenta mil) habitantes;  

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 
300.000 (trezentos mil) habitantes;  

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 
(quatrocentos e cinquenta mil) habitantes;  

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) 
habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes;  

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 
(setecentos cinquenta mil) habitantes;  

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes 
e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes; 

l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 
1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes;  

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes 
e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes;  

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes 
e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta 
mil) habitantes;  

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 
1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) 
habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos 
mil) habitantes;  
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p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) 
habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos 
mil) habitantes;  

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) 
habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e 
quatrocentos mil) habitantes;  

r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) 
habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de 
habitantes;  

s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até 
4.000.000 (quatro milhões) de habitantes; 

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até 
5.000.000 (cinco milhões) de habitantes;  

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até 
6.000.000 (seis milhões) de habitantes;   

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 
7.000.000 (sete milhões) de habitantes;   

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até 
8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e   

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;   

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da 
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, 
XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;  

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas 
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para 
a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, 
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei 
Orgânica e os seguintes limites máximos:  

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento 
do subsídio dos Deputados Estaduais;   

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;  

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;  

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;  

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos 
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;  

f) em Municípios de mais de quinhentos mil 
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;   

VII - o total da despesa com a remuneração dos 
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco 
por cento da receita do Município;  

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas 
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município;   

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da 
vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta 
Constituição para os membros do Congresso Nacional e na 

Constituição do respectivo Estado para os membros da 
Assembleia Legislativa;   

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de 
Justiça;   

XI - organização das funções legislativas e 
fiscalizadoras da Câmara Municipal;   

XII - cooperação das associações representativas no 
planejamento municipal;   

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, através 
de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado;   

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 
28, parágrafo único.   

 
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo 

Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e 
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 
os seguintes percentuais, relativos ao somatório da 
receita tributária e das transferências previstas no § 5o do 
art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 
exercício anterior:   

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população 
de até 100.000 (cem mil) habitantes;  

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população 
entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) 
habitantes; 

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com 
população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 
(quinhentos mil) habitantes;  

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) 
para Municípios com população entre 500.001 
(quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de 
habitantes;   

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com 
população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 
8.000.000 (oito milhões) de habitantes;  

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para 
Municípios com população acima de 8.000.001 (oito 
milhões e um) habitantes.  

§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta 
por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído 
o gasto com o subsídio de seus Vereadores.   

§ 2o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito 
Municipal:   

I - efetuar repasse que supere os limites definidos 
neste artigo;  

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou  
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na 

Lei Orçamentária.   
§ 3o Constitui crime de responsabilidade do Presidente 

da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1o deste artigo.  
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua 

competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo 
da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação infantil e de 
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ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; 

VIII - promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual. 

 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo 

Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, onde houver. 

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente 
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, 
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal. 

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta 
dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais. 

 
Distrito Federal 
 
Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, 

o Distrito Federal não é mais Capital Federal, pois, de acordo 
com o art. 18, §1º, a Capital Federal é Brasília, que se situa 
dentro do território do Distrito Federal. Aliás, nos termos do 
art. 6º da Lei Orgânica do DF, Brasília, além de Capital da 
República Federativa do Brasil, é a sede do governo do 
Distrito Federal. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, o 
Distrito Federal passou a gozar da mais ampla autonomia, 
autogovernando-se através de leis e autoridades 
próprias; possui capacidade de auto-organização, 
autogoverno, autoadministração e auto legislação. 

 
- Auto-organização (art. 32 da CF): O Distrito Federal, 

vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, 
votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e 
aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal. 

 
- Autogoverno (art. 32, §§ 2º e 3º): O Distrito Federal 

estrutura o Poder Executivo e Legislativo. Quanto ao Poder 
Judiciário, competirá privativamente à União organizar e 
mantê-lo, afetando parcialmente a autonomia do Distrito 
Federal. Compete à União organizar e manter o Poder 
Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal (art. 21, XIII da CF); organizar e manter a 
polícia civil, polícia militar e o corpo de bombeiros militar, bem 
como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a 
execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (art. 
21, XIV da CF). “Lei, federal disporá sobre a utilização, pelo 
Governo do Distrito Federal, das policias civil, militar e do 
corpo de bombeiros militar” (art. 32, §4º da CF). Compete à 
União legislar sobre organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como 
sua organização administrativa (art. 22, XVII da CF). 

- Autoadministração e auto legislação: O Distrito 
Federal tem competências legislativas e não-legislativas 
próprias. 

 
Em suma, o Distrito Federal acumula as competências 

legislativas atribuídas pela Constituição Federal aos Estados e 
aos Municípios e é dotado de capacidade de auto-organização 
(art. 32, caput), de autogoverno (art. 32, §§ 2.º e 3.º) de 
autoadministração e auto legislação. 

 
Texto Constitucional sobre o assunto 
 

DO CAPÍTULO V 
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Seção DISTRITO FEDERAL 
 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em 
Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as 
competências legislativas reservadas aos Estados e 
Municípios. 

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, 
observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais 
coincidirá com a dos Governadores e Deputados 
Estaduais, para mandato de igual duração. 

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa 
aplica-se o disposto no art. 27. 

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo 
Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e 
do corpo de bombeiros militar. 

 
Territórios 
 
O Território não é ente da federação, mas sim integrante 

da União. Trata-se de mera descentralização administrativo-
territorial da União. Embora tenha personalidade jurídica não 
tem autonomia política. 

A partir de 1988, não existem mais territórios no Brasil. 
Antigamente, eram territórios: Roraima, Amapá e Fernando de 
Noronha (art. 15 dos ADCT). 

Formação de Territórios Federais: Lei complementar irá 
regular sua criação, transformação em Estado ou reintegração 
ao Estado de origem (art. 18, §2º da CF). 

“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” (art. 18, § 3º da CF). 

 
Divisão dos Territórios em Municípios: 
 
Diferentemente do Distrito Federal, os territórios podem 

ser divididos em Municípios (art. 33, §1º da CF). 
 
Organização administrativa e judiciária dos 

Territórios: 
 
Lei federal disporá sobre a organização administrativa e 

judiciária dos Territórios (art. 33 da CF). Compete à União 
organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública dos Territórios (art. 21, XIII da CF), bem 
como sua organização administrativa (art. 22, XVII da CF). 

Nos Territórios Federais com mais de 100.000 habitantes, 
além de Governador, haverá órgãos judiciários de 1ª e 2ª 
instância, membros do Ministério Público e defensores 
públicos federais (art. 33, §3º da CF). 
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Texto Constitucional sobre o assunto 
 

Seção II 
DOS TERRITÓRIOS 

 
Art. 33. A lei disporá sobre a organização 

administrativa e judiciária dos Territórios. 
§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em 

Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o 
disposto no Capítulo IV deste Título. 

§ 2º As contas do Governo do Território serão 
submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do 
Tribunal de Contas da União. 

§ 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil 
habitantes, além do Governador nomeado na forma desta 
Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e 
segunda instância, membros do Ministério Público e 
defensores públicos federais; a lei disporá sobre as 
eleições para a Câmara Territorial e sua competência 
deliberativa. 

 
Intervenção Federal 
 
A intervenção é o ato político que consiste na incursão de 

uma entidade (interventora) nos negócios de outra entidade 
que tem sua autonomia temporariamente suprimida. Trata-se 
de medida de defesa do Estado Federal. A intervenção é um 
dos assuntos mais delicados da federação em razão de se tratar 
de uma exceção à regra de que cada entidade possui suas 
próprias competências (regra de ouro da federação). Isso 
ocorre como forma de proteção de determinados bens 
jurídicos, e somente pode ocorrer diante de algumas hipóteses 
em que o próprio sistema federativo se vê ameaçado por uma 
de suas entidades.  Assim, os motivos que justificam a 
intervenção devem ser relevantes e encontram-se 
devidamente previstos na Constituição da República.   

A intervenção sujeita-se à ocorrência de determinados 
motivos e deve obedecer certas formalidades. A prática 
desse ato excepcional foge à regra da federação, já que um ente 
político não pode por qualquer motivo ou sob qualquer forma 
afastar a competência do outro. 

Pela redação do artigo 34 da CF/88, verifica-se que a regra 
é a não intervenção.  

A competência para decretar a intervenção é exclusiva dos 
chefes do executivo da União e dos Estados. A forma da 
intervenção não é fixa, e irá variar de acordo com o motivo. A 
forma básica é o decreto (privativo do Chefe do Executivo), e o 
que varia no procedimento é a fase antecedente ao decreto do 
Executivo. 

A intervenção federal é medida excepcional de supressão 
temporária da autonomia de determinado ente federativo, nas 
hipóteses taxativamente previstas na CF/88, destinada a: 

 
a) Tornar efetiva a intangibilidade do vínculo 

federativo; 
b) Fazer respeitar a integridade territorial das 

unidades federadas; 
c) Promover a unidade do Estado Federal; 
d) Preservar a incolumidade dos princípios 

fundamentais. 
 
Nenhuma das constituições brasileiras do período 

republicano (1889, recorde-se) deixou de consagrar o 
instituto da intervenção, exatamente porque consubstancia 
ferramenta essencial à garantia da unidade do Estado 
Federado e de sua própria sobrevivência. É essa finalidade, 
aliás, que justifica a extraordinária limitação da autonomia 
político-administrativa dos entes federados. 

Quando a União atua como sujeito ativo da intervenção, ela 
atua não somente em nome da própria pessoa jurídica, mas 
sim no interesse da República. 

A União nunca poderá intervir em município localizado em 
Estado-membro, mas tão-somente naqueles situados em 
Territórios federais 

A intervenção é ato político, executado sempre, 
exclusivamente, pelo chefe do poder executivo. Ela 
funciona também como meio de controle de 
constitucionalidade, já que é medida coercitiva última para o 
restabelecimento da obediência à CF/88 pelos entes 
federativos. Evidentemente, então, já que é política, não pode 
a intervenção ter natureza administrativa. 

Numa federação não há hierarquia entre entidades 
federativa. Mas existem áreas administrativas estratégicas na 
concepção do constituinte em que deve ser organizada uma 
rede integrada de órgão de todas as entidades federativas e de 
natureza hierárquica. Isso ocorre como exemplo na área da 
saúde e na área de assistência social. Então, apesar de não 
haver hierarquia entre a União, os Estados e os municípios, 
quando a CF/88 trata do SUS, ela estrutura o SUS como um 
sistema integrado e hierarquizado. 

 
Existem 4 (quatro) fases na intervenção: 
 
a) A primeira fase é a fase de iniciativa. 
b) A segunda fase, que não ocorre sempre, é a fase do 

controle judicial prévio. 
c) A terceira fase é a fase da decretação, a formalização 

do decreto, a edição do decreto de intervenção. 
d) A quarta fase é a fase de controle político. O controle 

político que é exercido pelo CN. Não é um ato da Câmara ou do 
Senado. É um ato do CN como um todo, Câmara e Senado. É um 
ato em conjunto da Câmara e do Senado. 

 
Pode-se indicar como suas características primordiais: 
 
a) Excepcionalidade; 
b) Temporariedade; 
c) Restrição interpretativa. 
 
Intervenção Federal Espontânea 
 
São hipóteses em que a CF/88 autoriza a intervenção 

diretamente e por iniciativa própria do Chefe do Poder 
Executivo. Ocorre nas seguintes hipóteses: 

a) Defesa da unidade nacional (art. 34, I e II, CF/88): 
- Manter a integridade nacional;  
- Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da 

Federação em outra; 
 
b) Por termo a grave comprometimento da ordem 

pública (art. 34, III, CF/88); 
 
c) Reorganizar as finanças da unidade da Federação que 

(art. 34, V, CF/88): 
- Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 

dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; 
- Deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias 

fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos 
em lei. 

 
Intervenção Federal Provocada 
 
Ocorre quando a medida decorre de provocação de algum 

órgão ao qual a CF/88 conferiu tal competência. Nestas 
hipóteses, não poderá haver iniciativa de ofício do Chefe do 
Executivo. Poderá ocorrer sob duas formas: 
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a) Por solicitação: haverá juízo de discricionariedade 
sobre a decretação ou não da intervenção por parte do Chefe 
do Executivo; 

 
b) Por requisição: se requisitado, obrigado estará o 

Chefe do Executivo a decretar a intervenção. 
 
Possuem legitimidade para a intervenção provocada: 
 
– Poder Legislativo (Estadual ou Distrital) ou Poder 

Executivo Local (Governador de Estado ou do DF: far-se-á 
solicitação diretamente ao Presidente da República, para que 
este garanta o livre exercício desses Poderes (art. 36, I). 

 
– Supremo Tribunal Federal: se o Poder Judiciário local 

estiver sendo coagido, o TJ deverá solicitar ao STF que 
requisite a intervenção federal. Se o STF entender cabível, fará 
a requisição (art. 36, I). 

 
– STF, STJ ou TSE: no caso de desobediência à ordem 

judicial, a intervenção federal dependerá da requisição de um 
desses tribunais ao Presidente. Terá competência para 
requisitar o Tribunal cuja ordem descumprida seja afeta à sua 
área (art. 36, II). 

 
Nas hipóteses de descumprimento de ordem ou decisão da 

Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, a requisição deverá ser 
feita diretamente ao STF, mesmo que haja unicamente 
questões infraconstitucionais envolvidas. É pressuposto 
dessas intervenções o trânsito em julgado da decisão que se 
quer fazer cumprir. 

 
Nesse sentido: 
 
“O descumprimento voluntário e intencional de 

decisão transitada em julgado configura pressuposto 
indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção 
federal. Para que seja decretada a intervenção federal em 
um Estado-membro que tenha deixado de pagar 
precatórios é necessário que fique comprovado que esse 
descumprimento é voluntário e intencional. Se ficar 
demonstrado que o ente não pagou por dificuldades 
financeiras não há intervenção. STF. Plenário. IF 5101/RS, 
IF 5105/RS, IF 5106/RS, IF 5114/RS, Min. Cezar Peluso, 
28.3.2012 (Info 660 STF)”. 

– Procurador-Geral da República: no caso de recusa à 
execução de lei federal (art. 34, VI) e de ofensa aos princípios 
sensíveis (art. 34, VII, CF/88), a intervenção dependerá de 
representação interventiva do PGR perante o STF (art. 36, III). 

No primeiro caso, temos a ação de executoriedade de lei 
federal, já que se visa a obrigar o ente federado ao 
cumprimento de lei. 

No segundo caso, temos a representação interventiva ou 
ação direta de inconstitucionalidade interventiva. O STF nunca 
decretará a intervenção, quem o faz e a executa é o chefe do 
poder executivo. Nesses casos, se negado provimento à 
representação do PGR, o STF determinará o arquivamento do 
processo. Se provido, ele provocará o Presidente da República 
para que realize a intervenção, de forma obrigatória. 

 
Decreto Interventivo 
 
A intervenção se implementa por decreto expedido pelo 

Chefe do Poder Executivo. Ele especificará a amplitude, o prazo 
e as condições da intervenção, além de nomear o interventor. 

Nas hipóteses de intervenção não vinculada (espontânea e 
provocada mediante representação), o Presidente deverá 
ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, cujos pareceres são não vinculantes. 

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades 
afastadas de seus cargos a eles tornarão e não poderá haver 
emenda da Constituição da República durante a intervenção 
federal. 

 
Controle Político 
 
O decreto interventivo gera efeitos imediatamente, mas 

deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional em 
24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou 
a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, 
no mesmo prazo de vinte e quatro horas. O Congresso poderá 
aprovar a medida, mediante decreto legislativo, ou determinar 
a suspensão do ato. 

Caso não aprovado, o ato deverá cessar imediatamente, já 
que se tornou inconstitucional; se mantido, caracterizará 
crime de responsabilidade do Presidente. 

Só há controle político do congresso quando a intervenção 
for espontânea ou provocada por solicitação. Quando 
provocada por requisição, não é possível. 

 
Controle Judicial 
 
Não existe controle jurisdicional propriamente dito, a não 

ser que haja manifesta violação às normas constitucionais, 
quando tenha sido determinada a suspensão pelo Congresso 
ou quando os atos do interventor prejudiquem interesses de 
terceiros. 

 
Excepcionalidade da Intervenção 
 
O STF é altamente conservador em pedir intervenção, pois 

representa uma medida muito drástica; entende também que, 
no caso de quebra de ordem de pagamento de precatório, 
somente se pode declarar a intervenção se ficar comprovado o 
inequívoco ânimo de não cumprir a decisão judicial.  

 
Intervenção dos estados nos municípios (e da União 

em Municípios dos Territórios) 
 
A intervenção em Município será feita mediante decreto 

expedido pelo Governador. Ela ocorrerá nas seguintes 
hipóteses: 

a) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 
dois anos consecutivos a dívida fundada; 

b) Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 
essa intervenção não será mais cabível se as contas 
vierem a ser protocoladas posteriormente no órgão de 
contas; 

c) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 
municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 
ações e serviços públicos de saúde; 

 
O TJ der provimento a representação para assegurar a 

observância de princípios indicados na Constituição Estadual, 
ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão 
judicial. Nesse caso, o provimento será da representação 
interventiva feita pelo Procurador-Geral de Justiça, não 
cabendo contra a decisão do TJ recurso extraordinário 
(nem REsp), já que a decisão tem natureza jurídico-
administrativa (Súmula 637, STF). 

 
Texto Constitucional sobre o assunto 
 

CAPÍTULO VI 
DA INTERVENÇÃO 

 
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: 
I - manter a integridade nacional; 
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II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da 
Federação em outra; 

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem 
pública; 

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes 
nas unidades da Federação; 

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação 
que: 

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais 
de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; 

b) deixar de entregar aos Municípios receitas 
tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos 
estabelecidos em lei; 

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão 
judicial; 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios 
constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime 
democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal; 
d) prestação de contas da administração pública, 

direta e indireta. 
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante 

de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.  

  
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, 

nem a União nos Municípios localizados em Território 
Federal, exceto quando: 

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 
dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da 
lei; 

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;  

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a 
representação para assegurar a observância de princípios 
indicados na Constituição Estadual, ou para prover a 
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

 
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 
I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder 

Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou 
de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação 
for exercida contra o Poder Judiciário; 

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão 
judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior 
Eleitoral; 

III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
representação do Procurador-Geral da República, na 
hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de 
lei federal.  

§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a 
amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se 
couber, nomeará o interventor, será submetido à 
apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia 
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional 
ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação 
extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas. 

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, 
dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela 
Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender 
a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao 
restabelecimento da normalidade. 

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as 
autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, 
salvo impedimento legal. 

 
Questões 

 
01. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) As vedações constitucionais expressas impostas 
simultaneamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios alcançam  

(A) a existência de regime tributário fundado na 
cumulatividade; a observância de simetria entre os Poderes de 
cada um dos entes; intangibilidade da dignidade humana. 

(B) a proibição de desapropriação de bens imóveis entre 
si; a de legislar concorrentemente sobre qualquer tema; ao 
direito de secessão. 

(C) a de obrigatória simetria entre os entes; a de adoção de 
regime unicameral parlamentar; a de limitação de uso das 
forças armadas. 

(D) a proibição de órgão de controle externo da 
Administração; a não intervenção sobre o Poder Judiciário e o 
Ministério Público; autonomia orçamentária. 

(E) o conceito de Estado laico; a proibição de recusa de fé 
em documentos públicos e a proibição de distinções entre 
brasileiros ou preferências entre si.  

 
02. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - 

CESPE/2014) Julgue os itens seguintes, em relação à 
organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil. 

O poder constituinte dos estados, dada a sua condição de 
ente federativo autônomo, é soberano e ilimitado. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
03. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - 

CESPE/2014) Julgue os itens seguintes, em relação à 
organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil. 

A despeito de serem entes federativos, os territórios 
federais carecem de autonomia. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
04. (AGU - Administrador - IDECAN/2014) Com relação 

à competência privativa da União para legislar, é INCORRETO 
afirmar que compete privativamente à União legislar sobre 

(A) registros públicos.  
(B) comércio exterior e interestadual.  
(C) organização do sistema nacional de emprego e 

condições para o exercício de profissões.  
(D) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.  
(E) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição. 

 
05. (TJ/RJ - Juiz Substituto - VUNESP/2014) Assinale a 

alternativa que está de acordo com o disposto na Constituição 
Federal. 

(A) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil, enquanto os Estados e o 
Distrito Federal atuarão exclusivamente nos ensinos 
fundamental e médio. 

(B) As pessoas físicas que praticarem condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ficarão 
sujeitas às respectivas sanções penais e administrativas, e as 
pessoas jurídicas serão obrigadas, exclusivamente, a reparar 
os danos causados ao meio ambiente. 

(C) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
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exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes. 

(D) É vedado às universidades e às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica admitir professores, técnicos 
e cientistas estrangeiros. 

 
06. (SEAP/DF - Analista Direito - IADES/2014) Acerca 

da organização do Estado, em consonância com a Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta. 

(A) É competência comum da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação e à ciência. 

(B) É competência exclusiva da União proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico 
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos. 

(C) É competência exclusiva dos estados impedir a 
evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 

(D) Compete, exclusivamente, à União legislar sobre a 
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico. 

(E) Compete, exclusivamente, aos estados legislar sobre 
educação, cultura, ensino e desporto. 

 
07. (TRT/18ª REGIÃO/GO - Juiz do Trabalho - 

FCC/2014) Certo Município editou lei municipal que 
disciplinou o horário de funcionamento de farmácias e 
drogarias. O sindicato dos empregados do comércio da região 
pretende impugnar judicialmente a referida norma, sob o 
argumento de que o Município não teria competência para 
legislar sobre a matéria, mesmo na ausência de lei federal e 
estadual sobre o tema. Considerando a Constituição Federal e 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a pretensão do 
sindicato 

(A) não encontra fundamento constitucional, uma vez 
que cabe aos Municípios fixar o horário de funcionamento 
desses estabelecimentos, inserindo-se a matéria na sua 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

(B) não encontra fundamento constitucional, uma vez 
que, apesar da matéria se inserir na competência residual dos 
Estados, cabe aos Municípios suprir a ausência de lei estadual 
para atender as suas peculiaridades locais. 

(C) encontra fundamento constitucional, uma vez que a 
ausência de norma federal disciplinando a matéria não 
poderia ser suprida por lei estadual, nem por lei municipal. 

(D) encontra fundamento constitucional, uma vez que, 
inexistindo lei federal a respeito, apenas os Estados poderiam 
legislar sobre a matéria para atender as suas peculiaridades. 

(E) encontra fundamento constitucional, uma vez que a 
matéria insere-se na competência residual dos Estados para 
legislar sobre as competências que não lhes sejam vedadas 
pela Constituição. 

 
08. (PC/SP - Delegado de Polícia - VUNESP/2014) 

Compete privativamente à União legislar sobre 
(A) produção e consumo. 
(B) assistência jurídica e defensoria pública. 
(C) trânsito e transporte. 
(D) direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico. 
(E) educação, cultura, ensino e desporto. 
 
09. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) José é cidadão 

do município W, onde está localizado o distrito de B. Após 
consultas informais, José verifica o desejo da população 
distrital de obter a emancipação do distrito em relação ao 
município de origem.  

De acordo com as normas constitucionais federais, dentre 
outros requisitos para legitimar a criação de um novo 
Município, são indispensáveis: 

(A) lei estadual e referendo.  
(B) lei municipal e plebiscito.  
(C) lei municipal e referendo.  
(D) lei estadual e plebiscito. 
 
10. (MPE/MG - Promotor de Justiça - MPE/2014) 

Assinale a afirmativa INCORRETA: 
(A) O federalismo por agregação surge quando Estados 

soberanos cedem uma parcela de sua soberania para formar 
um ente único.  

(B) O federalismo dualista caracteriza-se pela sujeição 
dos Estados federados à União. 

(C) O federalismo centrípeto se caracteriza pelo 
fortalecimento do poder central decorrente da predominância 
de atribuições conferidas à União. 

(D) No federalismo atípico, constata-se a existência de 
três esferas de competências: União, Estados e Municípios. 

 
11. (TRT 2ª Região/SP - Juiz do Trabalho - TRT 

2R/2014) Em relação à organização político-administrativa 
do Estado brasileiro, aponte a alternativa correta: 

(A) Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, podendo, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de 
municípios limítrofes 

(B) Cabe aos Municípios explorarem diretamente ou 
mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na 
forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação. 

(C) O número de Deputados à Assembleia Legislativa 
corresponderá ao quádruplo da representação do Estado na 
Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36 (trinta e 
seis), será acrescido de tantos quantos forem os Deputados 
Federais acima de 12 (doze). 

(D) O Município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 
(dois) turnos, com interstício de 15 (quinze) dias, e aprovada 
por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, que 
a promulgará. 

(E) Compete à União legislar exclusivamente sobre 
previdência social, proteção e defesa da saúde. 

 
12. (Prefeitura de Cuiabá/MT - Procurador Municipal - 

FCC/2014) Lei estadual que instituísse região metropolitana, 
constituída por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
atribuindo a órgãos e entidades estaduais competências 
relativas à regulação e prestação dos serviços de interesse 
comum dos entes que integrassem referida região, seria 

(A) inconstitucional, no que se refere à instituição de 
região metropolitana para integração e execução de serviços 
de interesse comum, pois este é objetivo de aglomerações 
urbanas ou microrregiões.  

(B) constitucional, desde que houvesse sido editada 
dentro de período determinado por lei complementar federal 
e previamente aprovada, mediante plebiscito, pelas 
populações dos Municípios diretamente envolvidos.  

(C) constitucional, desde que a criação da região 
metropolitana se desse por lei complementar. 

(D) inconstitucional, no que se refere à criação de regiões 
metropolitanas, que é de competência da União. 

(E) inconstitucional, no que se refere à atribuição a 
órgãos e entes estaduais de competências relativas à gestão de 
serviços de interesse comum, que deve ser compartilhada 
entre Estados e Municípios integrantes da região 
metropolitana. 
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Respostas 
 
01. Resposta: E. 
A redação do Art. 19 da CF/88 é clara: 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. 

 
02. Resposta: Errado. 
A soberania é elemento intrínseco ao Estado nacional, ou 

seja, à União. O Brasil, enquanto Estado Nacional, é soberano. 
Suas unidades federativas, por seu turno, não possuem o 
atributo da soberania, tanto que não podem dele se 
desvincularem (atitudes neste sentido podem gerar 
intervenção federal por atentarem contra o regime 
federativo). Logo, os Estados-membros possuem autonomia 
relativa, limitada ao previsto pela Constituição, e não possuem 
soberania. 

03. Resposta: Errado. 
Os Territórios, atualmente não existentes no país, se 

vierem a existir, possuem vinculação com a União e não a 
autonomia enquanto entes federativos. Somente são entes 
federativos a União, os Estados, O distrito Federal e os 
Municípios. 

 
04. Resposta: E. 
A competência descrita em “E” é comum entre União, 

Estados e Distrito Federal: “Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
[...] VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição”. O artigo 22, CF descreve nos 
incisos XXV, VIII, XVI e I competências privativas da União que 
constam, nesta ordem, as alternativas “A”, “B”, “C” e “D”. 

 
05. Resposta: C. 
A alternativa “C” traz o teor do artigo 231, §2º, CF: “As 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a 
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”, 
restando correta. “A” está errada porque o artigo 211, §3º, CF 
prevê que “os Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e médio”, não 
exclusivamente nestes. “B” está errada porque pessoas 
jurídicas se sujeitam também a sanções penais e 
administrativas (artigo 225, §3º, CF). “D” está incorreta 
porque nestes casos estrangeiros podem ser admitidos (artigo 
207, §1º, CF).  

 
06. Resposta: A. 
A alternativa “A” traz competência descrita no artigo 23, V, 

CF: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...] V - proporcionar os 
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência”. Todas as 
demais estão incorretas: “B” competência concorrente entre 
todos os entes federados (artigo 24, III, CF); “C” competência 
concorrente entre todos os entes federados (artigo 24, IV, CF); 
“D” competência concorrente entre União, estados e DF (artigo 
24, VII, CF); “E” competência concorrente entre União, estados 
e DF (artigo 24, IX, CF). 

 
07. Resposta: A. 
Nos termos do artigo 30, I, CF, “Compete aos Municípios: I 

- legislar sobre assuntos de interesse local”. A questão é que o 
Município tem autonomia para legislar sobre temas de seu 
particularizado interesse e não de forma privativa. A mera 

alegação de que se faz necessária a existência de lei 
delimitando o interesse local do Município apresenta-se 
apenas como outra possibilidade de atuação. Nada impede a 
elaboração de legislação definindo o que seria de interesse do 
Município, mas em sua ausência, a Carta Constitucional 
conferiu-lhe autonomia para decidir o que seria de seu 
interesse. 

 
08. Resposta: C. 
A competência privativa legislativa da União está descrita 

no artigo 22 da Constituição e a previsão da alternativa “C” é a 
do seu inciso XI. Sobre produção e consumo, a competência é 
legislativa concorrente entre União, estados e Distrito Federal 
(artigo 24, V, CF), assim como a de legislar sobre assistência 
jurídica e Defensoria Pública (artigo 24, XIII, CF), a de legislar 
sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico (artigo 24, I, CF) e a de legislar sobre educação, 
cultura, ensino e desporto (artigo 24, IX, CF). 

 
09. Resposta: D. 
Disciplina o artigo 18, §4º, CF: “§ 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”. 

 
10. Resposta: B. 
O federalismo dualista é caracterizado por uma rígida 

separação de competências entre o ente central (união) e os 
entes regionais (estados-membros). Sendo assim, não há uma 
relação mais intensa de submissão e sim de autonomia. 

 
11. Resposta: A. 
Desde logo, percebe-se o teor do artigo 25, caput e §3º, CF: 

“Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os princípios desta Constituição [...] 
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”. 

 
12. Resposta: E. 
O Estado-membro tem legitimidade para instituir região 

metropolitana, conforme artigo 25, §3º, CF: “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”. Entretanto, a criação 
desta região metropolitana deve ser apoiada pela integração 
da gestão de interesses comuns, o que não é possível com a 
mera atribuição exclusiva de competências a órgãos estaduais, 
razão pela qual há inconstitucionalidade. 

 

 
 
Administração Pública 
 
Podemos considerar administração pública como a 

atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados, sob o 
regime de direito público, com fim de atendimento de modo 
direto e imediato as necessidades concretas da coletividade. 

5. Administração pública 
5.1. Disposições gerais, 

servidores públicos 
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Conforme previsão constitucional, a administração pública 
direta e indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

Podem ser listadas como características: a pratica de atos 
tão somente de execução – estes atos são denominados atos 
administrativos; quem pratica estes atos são os órgãos e seus 
agentes, que são sempre públicos; o exercício de atividade 
politicamente neutra; sua atividade é vinculada à Lei e não à 
Política; conduta hierarquizada; dever de obediência - 
escalona os poderes administrativos do mais alto escalão até a 
mais humilde das funções; prática de atos com 
responsabilidade técnica e legal; busca a perfeição técnica de 
seus atos, que devem ser tecnicamente perfeitos e segundo os 
preceitos legais; caráter instrumental – a Administração 
Pública é um instrumento para o Estado conseguir seus 
objetivos. A Administração serve ao Estado; competência 
limitada – o poder de decisão e de comando de cada área da 
Administração Pública é delimitada pela área de atuação de 
cada órgão. 

 
Disposições gerais 
 
Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e 

agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da 
sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. 
Em outras palavras, administração pública é a gestão dos 
interesses públicos por meio da prestação de serviços 
públicos, sendo dividida em administração direta e indireta. 

A Administração Pública direta se constitui dos serviços 
prestados da estrutura administrativa da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Já a Administração Pública 
indireta compreende os serviços prestados pelas autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas 
públicas. A Administração Pública direta e indireta de 
qualquer dos poderes obedecerá aos princípios 
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência. 

Podemos definir a Administração Pública como a atividade 
mediante a qual as autoridades públicas tomam providências 
para a satisfação das necessidades de interesse público, 
utilizando, quando necessário, as prerrogativas do Poder 
Público, para alcançar os fins que não sejam os próprios à 
legislação ou à distribuição da justiça. 

Sobre Administração Pública, o professor José Afonso da 
Silva assim explica: “...É o conjunto de meios institucionais, 
material, financeiro e humano preordenado à execução das 
decisões políticas. Essa é uma noção simples de Administração 
Pública que destaca, em primeiro lugar, que é subordinada ao 
Poder político; em segundo lugar, que é meio e, portanto, algo 
de que se serve para atingir fins definidos e, em terceiro lugar, 
denota os dois aspectos: um conjunto de órgãos a serviço do 
Poder político e as operações, as atividades administrativas” 
(in Curso de Direito Constitucional Positivo). 

Por sua vez, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito federal, mas irradia sua força 
normativa para os demais entes da federação, traz uma série 
de princípios administrativos no seu art. 2º, senão vejamos: 
Art. 2º “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 
e eficiência”.  

 
Princípio da supremacia do interesse público 
 
Este princípio consiste na sobreposição do interesse 

público em face do interesse particular. Havendo conflito entre 

o interesse público e o interesse particular, aquele 
prevalecerá.  

Podemos conceituar interesse público como o somatório 
dos interesses individuais desde que represente o interesse 
majoritário, ou seja, a vontade da maioria da sociedade.  

O interesse público primário é o interesse direto do povo, 
é o interesse da coletividade como um todo. Já o interesse 
público secundário é o interesse direto do estado como pessoa 
jurídica, titular de direitos e obrigações, em suma, é vontade 
do estado. Assim, a vontade do povo (interesse público 
primário) e a vontade do estado (interesse público 
secundário) não se confundem.  

O interesse público secundário só será legítimo se não 
contrariar nenhum interesse público primário. E, ao menos 
indiretamente, possibilite a concretização da realização de 
interesse público primário. Daremos um exemplo para que 
você compreenda perfeitamente esta distinção.  

Este princípio é um dos dois pilares do denominado regime 
jurídico-administrativo, fundamentando a existência das 
prerrogativas e dos poderes especiais conferidos à 
administração pública para que esta esteja apta a atingir os 
fins que lhe são impostos pela constituição e pelas leis.  

O ordenamento jurídico determina que o estado-
administração atinja uma gama de objetivos e fins e lhe 
confere meios, instrumentos para alcançar tais metas. Aqui se 
encaixa o princípio da supremacia do interesse público, 
fornecendo à administração as prerrogativas e os poderes 
especiais para obtenção dos fins estabelecidos na lei.  

O princípio comentado não está expresso em nosso 
ordenamento jurídico. Nenhum artigo de lei fala, dele, porém 
tal princípio encontra-se em diversos institutos do direito 
Administrativo. Vejamos alguns exemplos práticos: 

- a nossa Constituição garante o direito à propriedade (art. 
5º, XXII), mas com base no princípio da Supremacia do 
Interesse Público, a Administração pode, por exemplo, 
desapropriar uma propriedade, requisitá-la ou promover o 
seu tombamento, suprimindo ou restringindo o direito à 
propriedade.  

- a Administração e o particular podem celebrar contratos 
administrativos, mas esses contratos preveem uma série de 
cláusulas exorbitantes que possibilitam a Administração, por 
exemplo, modificar ou rescindir unilateralmente tal contrato.  

- o poder de polícia administrativa que confere à 
Administração Pública a possibilidade, por exemplo, de 
determinar a proibição de venda de bebida alcoólica a partir 
de determinada hora da noite com o objetivo de diminuir a 
violência.  

Diante de inúmeros abusos, ilegalidades e arbitrariedades 
cometidas em nome do aludido princípio, já existem vozes na 
doutrina proclamando a necessidade de se por fim a este, 
através da Teoria da Desconstrução do Princípio da 
Supremacia. Na verdade, esvaziar tal princípio não resolverá 
o problema da falta de probidade de nossos homens públicos. 
Como afirma a maioria da doutrina, o princípio da Supremacia 
do Interesse Público é essencial, sendo um dos pilares da 
Administração, devendo ser aplicado de forma correta e 
efetiva. Se há desvio na sua aplicação, o Poder Judiciário deve 
ser provocado para corrigi-lo.  

 
Princípio da indisponibilidade do interesse público 
 
Este princípio é o segundo pilar do regime jurídico-

administrativo, funcionando como contrapeso ao princípio da 
Supremacia do Interesse Público. 

Ao mesmo tempo em que a Administração tem 
prerrogativas e poderes exorbitantes para atingir seus fins 
determinados em lei, ela sofre restrições, limitações que não 
existem para o particular. Essas limitações decorrem do fato 
de que a Administração Pública não é proprietária da coisa 
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pública, não é proprietária do interesse público, mas sim, mera 
gestora de bens e interesses alheios que pertencem ao povo.  

Em decorrência deste princípio, a Administração somente 
pode atuar pautada em lei. A Administração somente poderá 
agir quando houver lei autorizando ou determinando a sua 
atuação. A atuação da Administração deve, então, atender o 
estabelecido em lei, único instrumento capaz de retratar o que 
seja interesse público. Assim, o princípio da Indisponibilidade 
do Interesse Público tem estreita relação com o princípio da 
Legalidade, sendo que alguns autores utilizam essas 
expressões como sinônimas.  

Este princípio também se encontra implícito em nosso 
ordenamento, surgindo sempre que estiver em jogo o 
interesse público. Exemplos da utilização deste princípio na 
prática:  

- os bens públicos não são alienados como os particulares, 
havendo uma série de restrições a sua venda.  

- em regra, a Administração não pode contratar sem prévia 
licitação, por estar em jogo o interesse público.  

- necessidade de realização de concurso público para 
admissão de cargo permanente.  

É importante frisar a Administração Pública deverá se 
pautar nos cinco princípios estabelecidos pelo “caput” do 
artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Os princípios são os seguintes: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 
Princípio da legalidade 

 
O princípio da legalidade, um dos mais importantes 

princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, 
consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer 
o que a lei permite. É importante demonstrar a diferenciação 
entre o princípio da legalidade estabelecido ao administrado e 
ao administrador. Como já explicitado para o administrador, o 
princípio da legalidade estabelece que ele somente poderá agir 
dentro dos parâmetros legais, conforme os ditames 
estabelecidos pela lei. Já, o princípio da legalidade visto sob a 
ótica do administrado, explicita que ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude lei. 
Esta interpretação encontra abalizamento no artigo 5º, II, da 
Constituição Federal de 1988. 

 
Princípio da impessoalidade 
 
Posteriormente, o artigo 37 da CF/88 estabelece que 

deverá ser obedecido o princípio da impessoalidade. Este 
princípio estabelece que a Administração Pública, através de 
seus órgãos, não poderá, na execução das atividades, 
estabelecer diferenças ou privilégios, uma vez que deve 
imperar o interesse social e não o interesse particular. De 
acordo com os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, o princípio da impessoalidade estaria intimamente 
relacionado com a finalidade pública. De acordo com a autora 
“a Administração não pode atuar com vista a prejudicar ou 
beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o 
interesse público que deve nortear o seu comportamento”.43  

Em interessante constatação, se todos são iguais perante a 
lei (art. 5º, caput) necessariamente o serão perante a 
Administração, que deverá atuar sem favoritismo ou 
perseguição, tratando a todos de modo igual, ou quando 
necessário, fazendo a discriminação necessária para se chegar 
à igualdade real e material. 

Nesse sentido podemos destacar como um exemplo 
decorrente deste princípio a regra do concurso público, onde 
a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 

                                                 
43 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: 
Atlas, 2005. 

e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo 
ou emprego.  

 
Princípio da moralidade administrativa 
 
A Administração Pública, de acordo com o princípio da 

moralidade administrativa, deve agir com boa-fé, 
sinceridade, probidade, lealdade e ética. Tal princípio acarreta 
a obrigação ao administrador público de observar não 
somente a lei que condiciona sua atuação, mas também, regras 
éticas extraídas dos padrões de comportamento designados 
como moralidade administrativa (obediência à lei).  

Não basta ao administrador ser apenas legal, deve 
também, ser honesto tendo como finalidade o bem comum. 
Para Maurice Hauriou, o princípio da moralidade 
administrativa significa um conjunto de regras de conduta 
tiradas da disciplina interior da Administração. Trata-se de 
probidade administrativa, que é a forma de moralidade. Tal 
preceito mereceu especial atenção no texto vigente 
constitucional (§ 4º do artigo 37 CF), que pune o ímprobo 
(pessoa não correto -desonesta) com a suspensão de direitos 
políticos. Por fim, devemos entender que a moralidade como 
também a probidade administrativa consistem 
exclusivamente no dever de funcionários públicos exercerem 
(prestarem seus serviços) suas funções com honestidade. Não 
devem aproveitar os poderes do cargo ou função para proveito 
pessoal ou para favorecimento de outrem. 

 
Princípio da publicidade 
 
O princípio da publicidade tem por objetivo a divulgação 

de atos praticados pela Administração Pública, obedecendo, 
todavia, as questões sigilosas. De acordo com as lições do 
eminente doutrinador Hely Lopes Meirelles, “o princípio da 
publicidade dos atos e contratos administrativos, além de 
assegurar seus efeitos externos, visa a propiciar seu 
conhecimento e controle pelos interessados e pelo povo em 
geral, através dos meios constitucionais...”.44  

Complementando o princípio da publicidade, o art. 5º, 
XXXIII, garante a todos o 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, matéria 
essa regulamentada pela Lei nº 12.527/2011 (Regula o 
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no 
inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da 
Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências).  

Os remédios constitucionais do habeas data e mandado de 
segurança cumprem importante papel enquanto garantias de 
concretização da transparência. 

 
Princípio da eficiência 
 
Por derradeiro, o último princípio a ser abarcado pelo 

artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 é o da eficiência.  

Considerando que na iniciativa privada se busca a 
excelência e a efetividade, na administração outro não poderia 
ser o caminho, enaltecido pela EC n. 19/98, que fixou a 
eficiência também para a Administração Pública.  

De acordo com os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, o 
princípio da eficiência “impõe a todo agente público realizar as 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É 
o mais moderno princípio da função administrativa, que já não 

44 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 2005. 
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se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e 
de seus membros”.45 

Outrossim, DI PIETRO explicita que o princípio da 
eficiência possui dois aspectos: “o primeiro pode ser 
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, 
do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atribuições, para lograr os melhores resultados, e o segundo, 
em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a 
Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço 
público”.46 

 
CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Seção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:   

I - os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei;   

II - a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

III - o prazo de validade do concurso público será de 
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento;   

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical; 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica;  

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão; 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 
sempre na mesma data e sem distinção de índices; 

 
Súmula vinculante 42-STF: É inconstitucional a 

vinculação do reajuste de vencimentos de servidores 
estaduais ou municipais a índices federais de correção 
monetária. 

                                                 
45 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 2005. 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, dos membros de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais 
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no 
Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no 
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, 
aos Procuradores e aos Defensores Públicos;  

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo; 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;   

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem acumulados 
para fins de concessão de acréscimos ulteriores;  

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o 
disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 
4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;   

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI:   

a) a de dois cargos de professor;  
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico;  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos 

e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público;   

XVIII - a administração fazendária e seus servidores 
fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei; 

XIX – somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 
de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à 
lei complementar, neste último caso, definir as áreas de 
sua atuação;  

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, 
a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no 
inciso anterior, assim como a participação de qualquer 
delas em empresa privada; 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

46 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: 
Atlas, 2005. 
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lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.   

XXII - as administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos 
prioritários para a realização de suas atividades e atuarão 
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de 
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 
convênio.   

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III 
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 
responsável, nos termos da lei. 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do 
usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente:   

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços 
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços 
de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, 
externa e interna, da qualidade dos serviços;   

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e 
a informações sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII;   

III - a disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública.   

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, 
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento. 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao 
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e 
indireta que possibilite o acesso a informações 
privilegiadas.   

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha 
por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão 
ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:   

I - o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de avaliação de 

desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal." 
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista, e suas 
subsidiárias, que receberem recursos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.  

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 

ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração.    

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites 
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste 
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em 
lei.  

 § 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput 
deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às 
respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite 
único, o subsídio mensal dos Desembargadores do 
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se 
aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos 
Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.   

 
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições:   

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de 
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso 
anterior; 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento; 

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se no 
exercício estivesse. 

 
Servidores públicos 
 
Podemos conceituar agentes públicos como todos aqueles 

que têm uma vinculação profissional com o Estado, mesmo 
que em caráter temporário ou sem remuneração, comportado 
diversas espécies, a saber: a) agentes políticos; b) ocupantes 
de cargos em comissão; c) contratados temporários; d) 
agentes militares; e) servidores públicos estatutários; f) 
empregados públicos; g) particulares em colaboração com a 
Administração (agentes honoríficos). 

 
A Constituição Federal de 1988 tem duas seções 

especificamente dedicadas ao tema dos agentes públicos: 
Seções I e II do Capítulo VII do Título III, tratando 
respectivamente dos “servidores públicos civis” (arts. 37 e 38) 
e dos “militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios” (art. 42). 

 
SEÇÃO II 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 
regime jurídico único e planos de carreira para os 
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servidores da administração pública direta, das 
autarquias e das fundações públicas. 47 

 
Com base nesse parâmetro foi promulgada a Lei nº 

8.112/90, que demarcou a opção da União pelo regime 
estatutário, no qual os servidores são admitidos sob regime de 
Direito Público, podem alcançar estabilidade e possuem 
direitos e deveres estabelecidos por lei (e que podem, 
portanto, ser alterados unilateralmente pelo Estado-
Legislador).  

 
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará:  
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de cada carreira;  
II - os requisitos para a investidura;  
III - as peculiaridades dos cargos.  
 
Significa dizer que quanto maior o grau de dificuldade, 

tanto para ingressar no cargo, quanto para desenvolver as 
funções inerentes a ele, melhor deverá ser a remuneração 
correspondente. 

 
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 

escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento 
dos servidores públicos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou 
contratos entre os entes federados.  

 
Essas escolas possuem como objetivo a atualização e a 

formação dos servidores públicos, melhorando os níveis de 
desempenho e eficiência dos ocupantes de cargos e funções do 
serviço público, estimulando e promovendo a especialização 
profissional, preparando servidores para o exercício de 
funções superiores e para a intervenção ativa nos projetos 
voltados para a elevação constante dos padrões de eficácia e 
eficiência do setor público. 

 
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 

público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei 
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando 
a natureza do cargo o exigir.  

 
Vamos conferir o que diz os referidos incisos, do artigo 7º da 

Constituição Federal: 
- Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 

capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

- Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 
percebem remuneração variável; 

- Décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria; 

- Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
- Salário-família pago em razão do dependente do 

trabalhador de baixa renda nos termos da lei;  
- Duração do trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação 
de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;  

                                                 
47 O Plenário do STF deferiu medida cautelar na ADI 2.135-MC, em 
agosto de 2007, para suspender a eficácia do caput do art. 39 da CF, 
na redação dada pela EC 19/1998 (Art. 39. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de 

- Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; 

- Remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinquenta por cento à do normal;  

- Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal; 

- Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de cento e vinte dias; 

- Licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
 

Observação: A Lei nº 11.770/2008 instituiu o programa 
empresa Cidadã, que permite que seja prorrogada a licença 
à gestante por mais 60 (sessenta) dias, ampliando, com isso 
o prazo de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) 
dias. Contudo, não é obrigatória a adesão a este programa.  

Assim, a prorrogação é uma faculdade para as empresas 
privadas (que ao aderirem o programa recebem incentivos 
fiscais) e para a Administração Pública direita, indireta e 
fundacional. 

Cabe destacar, ainda, que esta lei foi recentemente 
alterada pela lei nº 13.257/2016, sendo instituída a 
possibilidade de prorrogação da licença-paternidade por 
mais 15 (quinze) dias, além dos 5 (cinco) já assegurados 
constitucionalmente as empresas que fazem parte do 
programa. Contudo, para isso, o empregado tem que 
requerer o benefício no prazo de 2 (dois) dias úteis após o 
parto e comprovar a participação em programa ou 
atividade de orientação sobre paternidade responsável.  

 
- Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 

incentivos específicos, nos termos da lei; 
- Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança; 
- Proibição de diferença de salários, de exercício de funções 

e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 
estado civil; 

 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato 

eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais 
e Municipais serão remunerados exclusivamente por 
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.  

 
Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a 

fixação dos subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, 
tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da 
Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente o acréscimo 
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, também fica 
clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de 
agentes públicos, o sistema remuneratório que compreende o 
padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de variada 
natureza previstas na legislação estatutária.  

 
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, 
em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.  

 
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

publicarão anualmente os valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos.  

 

administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes.), sendo mantida a redação 
anterior até julgamento em definitivo e solução sobre a regularidade 
quanto a elaboração da emenda. 
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O inciso XI do artigo 37 da Constituição refere-se aos tetos 
remuneratórios, quais sejam:  

- Teto máximo: Subsídio dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal; 

- Teto nos municípios: O subsídio do Prefeito; 
- Teto nos Estados e no Distrito Federal: O subsídio mensal 

do Governador; 
- Teto no âmbito do Poder Executivo: O subsídio dos 

Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder 
Legislativo; 

- Teto no judiciário: O subsídio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicável este limite 
aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos 
Defensores Públicos.  

 
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para 
aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade 
e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do 
serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou 
prêmio de produtividade.  

 
Esses cursos são importantes para obter o envolvimento e 

o comprometimento de todos os agentes públicos com a 
qualidade e produtividade, quaisquer que sejam os cargos, 
funções ou empregos ocupados, minimizar os desperdícios e 
os erros, inovar nas maneiras de atender as necessidades do 
cidadão, simplificar procedimentos, inclusive de gestão, e 
proceder às transformações essenciais à qualidade com 
produtividade. 

 
§ 8º A remuneração dos servidores públicos 

organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do 
§ 4º.  

 
Ou seja, por subsídio fixado em parcela única, vedado o 

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso, os tetos remuneratórios 
dispostos no art. 37, X da Constituição Federal. 

 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

Para o regime previdenciário ter equilíbrio financeiro, 
basta ter no exercício atual um fluxo de caixa de entrada 
superior ao fluxo de caixa de saída, gerado basicamente 
quando as receitas previdenciárias superam as despesas com 
pagamento de benefícios. 

Já para se ter equilibro atuarial, deve estar assegurado que 
o plano de custeio gera receitas não só atuais, como também 
futuras e contínuas por tempo indeterminado, em um 
montante suficiente para cobrir as respectivas despesas 
previdenciárias. 

Para se manter o equilíbrio financeiro e atuarial é 
imprescindível que o regime mantenha um fundo 
previdenciário que capitalize as sobras de caixa atuais que 
garantirão o pagamento de benefícios futuros. 

 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência de que trata este artigo serão aposentados, 
calculados os seus proventos a partir dos valores fixados 
na forma dos §§ 3º e 17:  

I - por invalidez permanente, sendo os proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;  

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, 
ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 88, de 2015) 

 
Com relação a aposentadoria por idade cabe ainda 

destacar recente alteração no texto Constitucional pela 
Emenda nº 88/2015, onde os servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, serão 
aposentados compulsoriamente, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos 
de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma 
de lei complementar (art.40, § 1°, II, da CF). 

A Lei Complementar nº 152/2015 foi instituída para 
regulamentar o novo dispositivo constitucional, vejamos: 

 
Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade:  

I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações;  

II - os membros do Poder Judiciário;  
III - os membros do Ministério Público;  
IV - os membros das Defensorias Públicas;  
V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. 
 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, observadas as seguintes condições:  

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de 
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade 
e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição.  

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por 
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência 
para a concessão da pensão.  

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, 
por ocasião da sua concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base para as contribuições 
do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 
artigo e o art. 201, na forma da lei.  

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 
ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos de servidores:  

I- portadores de deficiência;  
II- que exerçam atividades de risco;  
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de 

contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação 
ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
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magistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio.  

 
A redução só é permitida nos casos em que o tempo de 

contribuição é exclusivamente no magistério. Ou seja, não é 
possível somar o tempo de magistério com o tempo em outra 
atividade e ainda reduzir 5 (cinco) anos. A soma é possível, no 
entanto, sem a redução de 5 (cinco) anos.  

 
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos 

cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada 
a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do 
regime de previdência previsto neste artigo.  

 
Os cargos acumuláveis são: Dois de professor; um de 

professor com outro técnico ou científico; dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas. 

 
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de 

pensão por morte, que será igual 
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor 

falecido, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que 
trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; 
ou  

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor 
no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 
em atividade na data do óbito. 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios estabelecidos em lei.  

 
O valor real refere-se ao poder aquisitivo, em outros temos, 

se no início do recebimento do benefício, o beneficiário 
conseguia suprir suas necessidades com alimentação, saúde, 
lazer, educação... Após alguns anos, o mesmo benefício deveria, 
em tese, propiciar o mesmo poder aquisitivo. 

 
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou 

municipal será contado para efeito de aposentadoria e o 
tempo de serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade.  

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício.  

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma 
total dos proventos de inatividade, inclusive quando 
decorrentes da acumulação de cargos ou empregos 
públicos, bem como de outras atividades sujeitas a 
contribuição para o regime geral de previdência social, e 
ao montante resultante da adição de proventos de 
inatividade com remuneração de cargo acumulável na 
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de 
previdência dos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios 
fixados para o regime geral de previdência social.  

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência 
social.  

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, desde que instituam regime de previdência 
complementar para os seus respectivos servidores 

titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo 
regime de que trata este artigo, o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201 

§ 15. O regime de previdência complementar de que 
trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do 
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de 
entidades fechadas de previdência complementar, de 
natureza pública, que oferecerão aos respectivos 
participantes planos de benefícios somente na 
modalidade de contribuição definida.  

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, 
o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor 
que tiver ingressado no serviço público até a data da 
publicação do ato de instituição do correspondente 
regime de previdência complementar.  

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados 
para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão 
devidamente atualizados, na forma da lei.  

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que 
trata este artigo que superem o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, com percentual 
igual ao estabelecido para os servidores titulares de 
cargos efetivos.  

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha 
completado as exigências para aposentadoria voluntária 
estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em 
atividade fará jus a um abono de permanência 
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no § 1º, II.  

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime 
próprio de previdência social para os servidores titulares 
de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do 
respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o 
disposto no art. 142, § 3º, X.  

 
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo 

incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201 desta 
Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for 
portador de doença incapacitante.  

 
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício 

os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.  

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:  
I - em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado;  
II - mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa;  
III - mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 

 
Referido instituto corresponde à proteção ao ocupante do 

cargo, garantindo, não de forma absoluta, a permanência no 
Serviço Público, o que permite a execução regular de suas 
atividades, visando exclusivamente o alcance do interesse 
coletivo. 

 
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do 

servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 
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origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço.  

 
Reintegração é o instituto jurídico que ocorre quando o 

servidor retorna a seu cargo após ter sido reconhecida a 
ilegalidade de sua demissão. 

 
§ 3º 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. 

 
A disponibilidade é um instituto que permite ao servidor 

estável, que teve o seu cargo extinto ou declarado 
desnecessário, permanecer sem trabalhar, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, à espera de um eventual 
aproveitamento. 

Desde já, cumpre-nos ressaltar: o servidor estável que teve 
seu cargo extinto ou declarado desnecessário não será nem 
exonerado, nem, muito menos, demitido. Será ele posto em 
disponibilidade! 

Segundo a doutrina majoritária, o instituto da 
disponibilidade não protege o servidor não estável quanto a 
uma possível extinção de seu cargo ou declaração de 
desnecessidade. Caso o servidor não tenha, ainda, adquirido 
estabilidade, será ele exonerado ex officio.  

 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. 

 
A Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta 

de Gestão de Pessoas que corresponde a uma análise 
sistemática do desempenho do profissional em função das 
atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados 
alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. 

 
Militares dos estados, do Distrito Federal e dos 

territórios. 
 
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares, instituições organizadas com base 
na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios.  

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em 
lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 
142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor 
sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores.  

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for 
fixado em lei específica do respectivo ente estatal.  

 
Súmula vinculante 39-STF: Compete 

privativamente à União legislar sobre vencimentos dos 
membros das polícias civil e militar e do corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal. 

 
Seção IV 

DAS REGIÕES 
 
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá 

articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico 
e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais. 

§ 1º - Lei complementar disporá sobre: 

I - as condições para integração de regiões em 
desenvolvimento; 

II - a composição dos organismos regionais que 
executarão, na forma da lei, os planos regionais, 
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento 
econômico e social, aprovados juntamente com estes. 

§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de 
outros, na forma da lei: 

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de 
custos e preços de responsabilidade do Poder Público; 

II - juros favorecidos para financiamento de atividades 
prioritárias; 

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de 
tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; 

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e 
social dos rios e das massas de água represadas ou 
represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas 
periódicas. 

§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União 
incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará 
com os pequenos e médios proprietários rurais para o 
estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de 
pequena irrigação. 

 
Questões 

 
01. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) O dispositivo da chamada “PEC da Bengala” 
(Emenda Constitucional no 88/2015), que prevê que os 
servidores públicos em geral, com exceção dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e 
Tribunal de Contas da União, serão aposentados 
“compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar”, é classificado pela doutrina como norma 
constitucional de 

(A) eficácia contida. 
(B) eficácia plena. 
(C) eficácia limitada. 
(D) conteúdo programático. 
(E) integração restringível. 
 
02. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) Os princípios constitucionais expressos da 
Administração pública relacionados no art. 37 da Constituição 
Federal dizem respeito a: 

(A) legalidade, irreversibilidade, moralidade, publicidade e 
executoriedade. 

(B) legitimidade, imperatividade, modicidade, pluralidade 
e efetividade. 

(C) autoaplicabilidade, imperatividade, moralidade, 
pluralidade e eficácia. 

(D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

(E) legitimidade, legalidade, modicidade, pluralidade e 
executoriedade. 

 
03. (TCE-ES - Analista Administrativo - CESPE) Com 

relação à organização político-administrativa do Estado 
brasileiro, conforme disposto na Constituição Federal, assinale 
a opção correta. 

(A) Os subsídios dos secretários de estado somente podem 
ser fixados por lei de iniciativa do chefe do Executivo estadual. 

(B) A Constituição Federal determina que os governadores 
de estado devam se dedicar integralmente aos cargos que 
ocupam e, nesse sentido, os proíbe de assumir ou de tomar 
posse em outro cargo ou função na administração pública 
direta ou indireta, ainda que aprovados em concurso público. 
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(C) Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre recursos minerais, jazidas, 
minas, direito ambiental e direito agrário. 

(D) Insere-se no âmbito de competência exclusiva da União 
a exploração dos serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza. 

(E) Cabe aos estados e municípios, excluída a participação 
da União, manter programas de educação infantil e de ensino 
fundamental, utilizando-se, para isso, de instrumentos 
técnicos e financeiros que lhes são comuns. 

 
04. (MPE-SP - Analista de Promotoria II - IBFC) Com 

relação à Administração Pública, a Constituição Federal prevê 
que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente: 

(A) A disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo do mandato eletivo do chefe do Poder 
Executivo. 

(B) A fixação da política tarifária das empresas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos por 
meio de assembleias extraordinárias. 

(C) As bases do planejamento equilibrado, o qual 
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais 
de associativismo dos usuários. 

(D) A participação dos usuários na gestão das empresas 
estatais, e, excepcionalmente, nos lucros ou resultados obtidos 
com as tarifas de serviço público. 

(E) As reclamações relativas à prestação dos serviços 
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços. 

 
05. (TRE-RO - Técnico Judiciário - FCC) O servidor 

público da Administração autárquica que for investido em 
mandato de Vereador, 

(A) ficará obrigatoriamente afastado de seu cargo, 
emprego ou função, independentemente de compatibilidade 
de horários, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(B) ficará obrigatoriamente afastado de seu cargo, 
emprego ou função, independentemente de compatibilidade 
de horários, mas receberá ambas as remunerações. 

(C) havendo compatibilidade de horários, poderá perceber 
as vantagens de seu cargo, emprego ou função, mas com 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

(D) não havendo compatibilidade de horário será afastado 
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração. 

(E) ficará obrigatoriamente afastado de seu cargo, 
emprego ou função, independentemente de compatibilidade 
de horários e receberá a remuneração do cargo eletivo. 

 
06. (TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - FCC) O 

titular de emprego público de médico junto a uma fundação 
pública estadual pretende, mediante concurso público, ser 
contratado para o exercício de mais um emprego público de 
médico junto a uma autarquia pública municipal. À luz da 
Constituição Federal, o médico. 

(A) poderá exercer os dois empregos públicos, caso haja 
compatibilidade de horários, uma vez que a regra da 
inacumulatividade de cargos e empregos públicos não se 
aplica para as fundações e autarquias públicas. 

(B) poderá exercer os dois empregos públicos, caso haja 
compatibilidade de horários, uma vez que é vedada a 
acumulação de cargos e empregos públicos apenas se 
estiverem vinculados a um mesmo ente federativo. 

(C) poderá exercer os dois empregos públicos, caso haja 
compatibilidade de horários, visto tratar-se de empregos 
públicos privativos de profissional da saúde, com profissões 
regulamentadas. 

(D) não poderá exercer os dois empregos públicos, ainda 
que haja compatibilidade de horários, uma vez que o exercício 
do emprego público de médico apenas pode ser cumulado com 
um cargo ou emprego público de professor. 

(E) não poderá exercer os dois empregos públicos, ainda 
que haja compatibilidade de horários, uma vez que apenas 
poderiam ser cumulados um emprego público de médico com 
um cargo público de médico. 

 
07. (TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - FCC) Lei 

Federal foi editada para disciplinar os contratos a serem 
firmados pelo Poder Público e administradores de órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta, que permitam a 
ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta e 
que tenham por objeto a fixação de metas de desempenho para 
o órgão ou entidade. A lei ainda dispôs sobre: o prazo de 
duração do contrato; os controles e critérios de avaliação de 
desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; a remuneração do pessoal. A referida lei é 

(A) constitucional, uma vez que há disposição autorizando 
a edição de lei para tratar da matéria. 

(B) inconstitucional, uma vez que é vedado o tratamento 
diferenciado entre órgãos e entidades da Administração em 
razão do atendimento de metas de desempenho. 

(C) inconstitucional, uma vez que é vedada a ampliação da 
autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades da Administração por meio de ato infralegal. 

(D) inconstitucional, uma vez que a lei deveria ter se 
restringido à Administração pública indireta. 

(E) inconstitucional, uma vez que apenas lei complementar 
poderia dispor sobre a matéria. 

 
08. (TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - FCC) 

Suponha que tenham sido propostas reclamações trabalhistas 
individuais, ajuizadas por empregados públicos e por titulares 
de cargos públicos, nas quais requereram o pagamento de 
descontos sofridos em suas folhas de salário, efetivados pela 
Administração Pública sob o argumento de ausência dos 
servidores públicos ao trabalho por motivo de greve. Segundo 
a Constituição Federal, as ações 

(A) foram corretamente ajuizadas perante a Justiça do 
Trabalho, que tem competência para julgá-las, visto tratarem 
a respeito do direito de greve. 

(B) ajuizadas pelos empregados públicos podem ser 
julgadas pela Justiça do Trabalho, mas não as propostas pelos 
titulares de cargos públicos, que sequer podem exercer o 
direito de greve. 

(C) foram incorretamente ajuizadas perante a Justiça do 
Trabalho, uma vez que versam apenas sobre a reposição de 
descontos realizados, matéria que não se submete à Justiça do 
Trabalho. 

(D) foram incorretamente ajuizadas perante a Justiça do 
Trabalho, que não tem competência para julgá-las, visto 
tratarem a respeito do exercício de vínculo jurídico mantido 
com a Administração pública. 

(E) ajuizadas pelos empregados públicos podem ser 
julgadas pela Justiça do Trabalho, mas não as propostas pelos 
titulares de cargos públicos, em que pese o exercício do direito 
de greve seja assegurado pela Constituição aos servidores 
públicos civis nos termos da lei. 

 
09. (CEDERJ - CEPERJ) Leonardo consegue aprovação 

para ocupar cargo público de professor no município Paraíso. 
Ao continuar os seus estudos, obtém aprovação para ocupar 
cargo público em carreira técnico- cientifica em autarquia 
federal. No regime geral de acumulação de cargos previsto na 
Constituição Federal, é possível acumular um cargo municipal 
de professor e outro: 

(A) federal, de geógrafo. 
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(B) federal, de professor. 
(C) municipal, de economista. 
(D) federal, de engenheiro. 
(E) estadual, de músico. 
 
10. (TJ-BA - Titular de Serviços de Notas e de Registros 

- CESPE) Em relação ao disposto na CF a respeito da 
administração pública, assinale a opção correta. 

(A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 

(B) É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público, ressalvada a efetuada entre os 
membros do MP e do Poder Judiciário. 

(C) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público serão computados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores. 

(D) Somente por lei específica poderá ser criada empresa 
pública, sociedade de economia mista e fundação e autorizada 
a instituição de autarquia, cabendo à lei complementar, nesse 
último caso, definir as áreas de sua atuação. 

(E) É garantido ao servidor público militar o direito à livre 
associação sindical. 

 
11. (BACEN - CESPE) Em relação às normas 

constitucionais referentes à administração pública, julgue o 
item abaixo. “A participação do usuário de serviço público na 
administração pública pode ocorrer por meio de reclamações, 
do acesso a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo e mediante a representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo público”. 

(...) Certo  (...) Errado 
 
12. (MTE - Auditor Fiscal do Trabalho - CESPE) No que 

se refere à administração pública, aos servidores públicos e 
aos direitos sociais, cada um dos próximos itens apresenta 
uma situação hipotética, seguida de uma assertiva que deve 
ser julgada à luz da jurisprudência do STF. “Determinado 
sindicato ajuizou ação em defesa de direito e interesse coletivo 
dos integrantes da categoria que representa e obteve sentença 
favorável ao pleito. Para que os interessados fossem 
abrangidos pela decisão judicial, o juiz exigiu-lhes, na execução 
do julgado, a comprovação da filiação ao sindicato na fase de 
conhecimento da ação. Nessa situação, a exigência do juiz está 
em conformidade com a CF, segundo a qual o interessado 
somente se pode beneficiar da decisão se comprovar a filiação 
ao sindicato quando da fase de conhecimento da ação.” 

 
13. (TCE-RS - CESPE) À luz da CF, julgue os itens 

subsequentes, acerca da organização do Estado. “A vinculação 
do salário de servidor público ao salário mínimo, para fins de 
aumento salarial, não ofende o princípio da legalidade.” 

(...) Certo  (...) Errado 
 
14. (TRT - 8ª Região (PA e AP) - CESPE) Assinale a opção 

correta acerca da administração pública. 
(A) A CF veda qualquer possibilidade de acumulação 

remunerada de cargos públicos. 
(B) A CF prevê a possibilidade de acesso a cargos, 

empregos e funções públicas por estrangeiros. 
(C) Nos termos da CF, o servidor ocupante, 

exclusivamente, de cargo em comissão tem direito a 
aposentadoria estatutária. 

(D) Com base nos princípios da universalidade e do direito 
adquirido, todos os servidores aposentados por invalidez têm 
direito à aposentadoria com proventos integrais. 

(E) Os princípios constitucionais explícitos da 
administração pública não se aplicam às sociedades de 

economia mista, haja vista que elas são formadas pela 
conjugação de capital público e privado. 

 
15. (TRT - 18ª Região (GO) - FCC) Paulo é médico 

cirurgião e trabalha, devidamente concursado, para a 
Prefeitura de Goiânia, ocupando um cargo público em 
determinado Hospital. Paulo, neste ano de 2013, resolve 
prestar concurso para o cargo de médico do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Autarquia Federal. 
Neste caso, se aprovado no concurso, Paulo 

(A) poderá acumular os cargos, mas deverá optar 
obrigatoriamente pela remuneração de um dos cargos. 

(B) não poderá acumular os cargos, pois o segundo cargo 
será exercido em Autarquia Federal. 

(C) poderá acumular os cargos, independentemente de 
haver ou não compatibilidade de horários. 

(D) não poderá acumular os cargos, pois a Constituição 
Federal veda a acumulação de cargos públicos, com exceção de 
dois cargos de professor. 

(E) poderá acumular ambos os cargos, havendo 
compatibilidade de horários. 

 
16. (MPE-ES - VUNESP) Em relação aos servidores 

públicos, e nos termos do que dispõe a Constituição Federal, é 
permitida a acumulação remunerada de cargos quando houver 
compatibilidade de horários, entre outros, no caso de 

(A) dois cargos ou empregos privativos de profissionais da 
saúde, com profissões regulamentadas. 

(B) dois cargos ou empregos públicos de profissionais da 
saúde, com um de professor. 

(C) dois cargos de professor com um cargo privativo de 
profissional da saúde. 

(D) dois cargos de professor com outro de pesquisador 
científico. 

(E) dois cargos de técnico com outro cargo científico. 
 
17. (PM-PI - NUCEPE) São princípios de obediência 

obrigatória pela Administração Pública, previstos 
expressamente no artigo 37 da nossa Constituição Federal. 

(A) Moralidade, impessoalidade, razoabilidade, motivação 
e legalidade. 

(B) Eficiência, legalidade, publicidade, impessoalidade e 
moralidade. 

(C) Publicidade, legalidade, motivação, eficiência e 
razoabilidade. 

(D) legalidade, eficiência, razoabilidade, supremacia do 
interesse público e impessoalidade. 

(E) Impessoalidade, publicidade, supremacia do interesse 
público, eficiência e motivação. 

 
18. (PC-SP - Atendente de Necrotério - VUNESP) A 

Constituição Federal determina, de forma expressa, que a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, publicidade, eficiência e: 

(A) continuidade. 
(B) razoabilidade. 
(C) proporcionalidade. 
(D) moralidade 
(E) especialidade. 
 
19. (MPE-ES - Agente Especializado - VUNESP) A 

Constituição Federal veda a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime próprio de previdência dos servidores 
públicos, ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos, entre outros, de servidores 

(A) que exerçam o magistério na educação básica e no 
ensino superior. 
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(B) da administração fazendária e seus servidores fiscais. 
(C) de carreira do Estado. 
(D) pertencentes aos quadros do Ministério Público e da 

Magistratura. 
(E) portadores de deficiência. 
 
20. (INEA-RJ - FGV) Felício é médico de carreira vinculado 

ao Ministério da Saúde, exercendo suas atividades no Distrito 
Federal. Por ver reconhecida a sua capacidade de trabalho, é 
indicado para ocupar a Superintendência de órgão vinculado a 
autarquia federal da área de Saúde. Ao verificar a indicação, a 
assessoria do Ministério assenta que não seria possível o ato, 
tendo em vista que o cargo seria em comissão. Nos termos das 
normas constitucionais pertinentes, 

(A) os cargos em comissão podem ser ocupados livremente 
por indicação do administrador público. 

(B) as funções comissionadas devem ser ocupadas por 
especialistas estranhos ao serviço público. 

(C) os cargos em comissão devem ser ocupados por 
pessoas selecionadas em concurso público. 

(D) as funções comissionadas são acessíveis a qualquer 
cidadão que requeira a sua nomeação. 

(E) os cargos em comissão e as funções comissionadas são 
exercidos graciosamente. 

 
21. (TJ-SP - Escrevente Técnico - VUNESP) São 

princípios constitucionais expressos voltados à administração 
pública direta e indireta: 

(A) celeridade e transparência. 
(B) isonomia e pessoalidade. 
(C) legalidade e imparcialidade. 
(D) moralidade e proporcionalidade. 
(E) legalidade e eficiência. 
 
22. (PC-SP - Papiloscopista Policial - VUNESP) Conforme 

estabelece a Constituição da República, entre outras 
consequências, os atos de improbidade administrativa 
importarão, ao responsável, 

(A) o ressarcimento ao Erário. 
(B) a desapropriação da função pública. 
(C) o confisco dos bens. 
(D) a prisão civil. 
(E) a cassação dos direitos políticos. 
 
23. (Prefeitura de Rio de Janeiro - FJG - RIO) Somente 

por lei específica poderá ser criada a seguinte pessoa jurídica: 
(A) autarquia 
(B) sociedade de economia mista 
(C) organização social 
(D) cooperativa 
 
24. (TRE-MS - Analista Judiciário - CESPE) Com relação 

aos servidores públicos da administração direta, autárquica e 
fundacional no exercício de mandato eletivo, assinale a opção 
correta. 

(A) No caso de afastamento de servidor público para 
exercício de mandato eletivo, os valores devem ser 
determinados, para efeito de benefício previdenciário, como se 
o servidor em exercício estivesse. 

(B) O servidor público eleito prefeito deve ficar afastado do 
cargo que ocupa e perceber, necessariamente, a remuneração 
referente ao cargo eletivo. 

(C) O servidor público investido no mandato de vereador 
deve ser necessariamente afastado do cargo, 
independentemente da compatibilidade de horários. 

(D) O tempo de serviço de servidor público afastado do 
cargo para o exercício de mandato eletivo deve ser contado 
para todos os efeitos, inclusive para efeito de promoção por 
merecimento. 

(E) O servidor público investido em mandato de deputado 
estadual deve acumular o exercício do cargo, emprego ou 
função pública com o cargo para o qual tenha sido eleito. 

 
25. (Pref. Mesquita/RJ - Guarda Municipal - 

BIORIO/2012) Avalie se administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer, dentre 
outros, aos seguintes princípios: 

I- Legalidade. 
II- Pessoalidade. 
III- Mobilidade. 
IV- Privatividade. 
V-  Eficiência. 
Estão corretos: 
(A) I e V, apenas; 
(B) II, III e V, apenas; 
(C) I, II e III, apenas; 
(D)I, II, IV e V, apenas; 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
26. (Pref. Mesquita/RJ - Guarda Municipal - 

BIORIO/2012) “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, _______ e 
planos de carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas.” 

A lacuna é preenchida por: 
(A)regime jurídico único; 
(B) regime jurídico especial; 
(C) regime jurídico plural; 
(D)regime legislativo único; 
(E) regime legislativo plural 
 

Respostas 
 
01. Resposta: C. 
As normas de aplicabilidade mediata e eficácia limitada são 

aquelas que precisam de atuação legislativa posterior para que 
possam gerar plenamente todos os direitos e obrigações, como 
bem dispõe a parte final do enunciado do inciso II do § 1° do 
Art. 40 da CF: “na forma de lei complementar.” 

 
02. Resposta: D. 
Segundo o Art. 37 da CF/88, a administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

 
03. Resposta: D. 
Art. 21, XXIII da CF. 
 
04. Resposta: E. 
Art. 37, §3º da CF 
 
05. Resposta: D. 
Art. 38 da CF 
 
06. Resposta: C. 
Art. 37, XVI, “c” da CF. 
 
07. Resposta: A. 
Art. 37, § 8º, Constituição Federal. 
 
08. Resposta: E. 
Art. 114, CF 
 
09. Resposta: B. 
Art. 37, XVI, “a” da CF. 
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10. Resposta: A. 
Art. 37, XII da CF. 
 
11. Resposta: correta. 
Art. 37, §3º, e incisos I, II e III da CF. 
 
12. Resposta: errada. 
Art. 8º, V da CF. 
 
13. Resposta: errada. 
Art. 37, XIII da CF. 
 
14. Resposta: B. 
Art. 37, I da CF. 
 
15. Resposta: E. 
Art. 37, XVI e XVII da CF. 
 
16. Resposta: A. 
Art. 37, inciso XVI e XI, “a” da CF 
 
17. Resposta: B. 
Art. 37 da CF. 
 
18. Resposta: D. 
Art. 37 da CF. 
 
19. Resposta: E. 
Art. 40, parágrafo 4º, inciso I da CF 
 
20. Resposta: A. 
Art. 37, II da CF. 
 
21. Resposta: E. 
Art. 37 CF 
 
22. Resposta: A. 
Artigo 37, §4º, da CF. 
 
23. Resposta: A. 
Art. 37. XIX, CF. 
 
24. Resposta: A. 
Art. 38, V da CF. 
 
25. Resposta: A. 
Dispõe o art. 37 da CF/88: A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, 
PUBLICIDADE e EFICIÊNCIA. 

 
26. Resposta: A. 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime 
jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações 
públicas.   

 

 
 
O Brasil adota o presidencialismo como sistema de 

governo. A Constituição Federal traz como os poderes da 
União, o Poder Executivo, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário, independentes e harmônicos entre si (art. 2º da 
CF/88). 

A função do poder Executivo é administrar e implementar 
políticas públicas nas mais diversas áreas de atuação do 
Estado, de acordo com as leis elaboradas pelo Poder 
Legislativo. É da atribuição do Poder Executivo o governo e a 
administração do Estado. 

O Poder Executivo é regulado pela Constituição Federal 
nos seus artigos 76 a 91. É exercido, no âmbito federal, desde 
1891, pelo Presidente da República, eleito por sufrágio 
popular e direto, em eleição de dois turnos, e substituído em 
seus impedimentos pelo Vice-Presidente. Colaboram com o 
chefe do executivo os Ministros de Estado, por ele nomeados. 

O Presidente acumula as funções de Chefe de Estado 
(representação externa e interna do Estado) e Chefe de 
Governo (liderança política e administrativa dos órgãos do 
Estado). É eleito com mandato fixo, não dependendo de 
maioria política no Congresso Nacional para investir-se no 
cargo ou nele permanecer. 

No plano estadual, o Poder Executivo é exercido pelo 
Governador, substituído em seus impedimentos pelo Vice-
Governador, e auxiliado pelos Secretários de Estado. 

Já no plano municipal, é exercido pelo Prefeito, substituído 
em seus impedimentos pelo Vice-Prefeito e auxiliado pelos 
Secretários Municipais. A sede de cada município toma seu 
nome e tem oficialmente a categoria de cidade. 

 
O Presidente  
 
O Brasil adota o presidencialismo desde a Constituição de 

1.891. Nele, o Presidente assume a função de Chefe de Estado 
(representação externa) e de Chefe de Governo (gerência 
interna). Os Ministros, seus auxiliares, são livremente 
escolhidos e demissíveis ad nutum, sem necessidade de 
fundamentação. 

No nosso sistema presidencialista, o Presidente não possui 
qualquer possibilidade de dissolver o parlamento, sendo a 
mera tentativa disso uma absoluta afronta à separação dos 
Poderes, ao contrário do que ocorre na maioria dos regimes 
parlamentares. 

O Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da 
República, auxiliado pelos Ministros de Estado. A estrutura do 
Poder Executivo a nível federal, além da Presidência da 
República e dos ministérios, compreende os gabinetes, Pessoal 
e de Segurança Institucional, a Casa Civil e vários órgãos de 
assessoramento.  

 
São requisitos para a candidatura ao cargo de 

Presidente e Vice: 
 
- Ser brasileiro nato; 
- Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
- Ter mais de 35 anos; 
- Filiação a partido político; 
- Possuir alistamento eleitoral. 
 
Se antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, 

desistência ou impedimento legal de candidato a Presidente, 
será convocado o terceiro colocado nas eleições. Se essas 
situações recaírem sobre o Vice, outro deve ser escolhido. 
Porém, se a morte ou desistência ocorrer após a eleição, mas 
antes da diplomação, considerar-se-á eleito o vice-presidente. 

A posse de Presidente e Vice deverá ocorrer no dia 1º de 
janeiro do ano subsequente às eleições, em sessão conjunta do 
Congresso Nacional. Se após decorridos 10 dias da data fixada 
para a posse, um dos dois candidatos não tiver assumido, o 
cargo será considerado automaticamente vago, salvo motivo 
de força maior. 

 
 

6. Poder Executivo 
6.1. Atribuições e 

responsabilidades do 
presidente da República 
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O Vice-Presidente da República 
 
Eleito como companheiro de chapa do presidente, cabe ao 

Vice-Presidente da República substituir o titular nos seus 
impedimentos ou suceder-lhe na vacância do cargo. Os 
requisitos para o cargo são os mesmos do cargo de presidente. 

 
O Vice-Presidente da República, além de outras 

atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, 
auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para 
missões especiais.  

 
Caso o presidente e o vice estiverem impedidos, ou 

deixarem vagos os respectivos cargos, serão chamados a 
assumir a Presidência, pela ordem, o Presidente da Câmara 
dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

O Presidente da República e seu vice só poderão ausentar-
se do País com licença do Congresso, sob pena de perda do 
cargo, salvo se a ausência não for superior a 15 dias. 

 
Investidura 
 
O Presidente e o Vice Presidente são eleitos pelo sistema 

eleitoral majoritário de dois turnos (e não o puro ou simples), 
já que será considerado eleito o candidato que obtiver a 
maioria dos votos válidos. Entretanto, se no primeiro turno 
essa maioria não for alcançada, necessariamente deverá haver 
um segundo turno. 

Votos válidos são os votos que não são em branco ou nulos 
(art. 77, § § 2º e 3º). 

O Presidente é eleito simultaneamente ao Vice, por meio 
de sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, em eleição 
realizada no primeiro e no último domingo de outubro do ano 
eletivo, para o primeiro e segundo turno, respectivamente. 

O mandato do Presidente da República é de quatro anos e 
terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua 
eleição.  

 
Das atribuições do Presidente da República  
 
Tradicionalmente, o Poder Executivo tem a função de 

governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de decisão, 
e função administrativa, manifestada pela intervenção, 
fomento e prestação de serviços públicos. 

Compete privativamente ao Presidente da República: 
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 

direção superior da administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição; 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 
Sobre os decretos regulamentares, tem-se: 

A diferença entre lei e regulamento, no Direito brasileiro, 
não se limita à origem ou à supremacia daquela sobre este. A 
distinção substancial reside no fato de que a lei pode inovar 
originariamente no ordenamento jurídico, enquanto o 
regulamento não o altera, mas tão-somente fixa as regras 
orgânicas e processuais destinadas a colocar em execução os 
princípios institucionais estabelecidos por lei, ou para 
desenvolver os preceitos constantes da lei, expressos ou 
implícitos, dentro da órbita por ele circunscrita, isto é, às 
diretrizes por ela determinada. 

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: (trata-se, aqui, de 

decreto autônomo, com força de lei. Atribuição delegável). 
a) organização e funcionamento da administração federal, 

quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos;  

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar 

seus representantes diplomáticos; 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos a referendo do Congresso Nacional; o referendo se dá 
por decreto legislativo 

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; o 
Estado de sítio somente é decretado após autorização do 
Congresso Nacional por Decreto Legislativo 

X - decretar e executar a intervenção federal; 
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso 

Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, 
expondo a situação do País e solicitando as providências que 
julgar necessárias; 

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 
necessário, dos órgãos instituídos em lei; Atribuição 
delegável. 

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, 
nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los 
para os cargos que lhes são privativos;  

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-
Geral da República, o presidente e os diretores do banco 
central e outros servidores, quando determinado em lei; 
aprovação mediante resolução 

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros 
do Tribunal de Contas da União; 

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta 
Constituição, e o Advogado-Geral da União; 

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos 
termos do art. 89, VII; 

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o 
Conselho de Defesa Nacional; 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, 
autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, 
quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas 
mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a 
mobilização nacional; 

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do 
Congresso Nacional; autorização ou referendo feito por 
decreto legislativo 

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas; 
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, 

que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente; 

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de 
orçamento previstos nesta Constituição; 

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro 
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as 
contas referentes ao exercício anterior; 

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na 
forma da lei; Atribuição delegável somente quanto ao 
provimento. 

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos 
termos do art. 62; 

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta 
Constituição. 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar 
as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira 
parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da 
República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os 
limites traçados nas respectivas delegações. 

Todas essas atribuições, ressalvadas as que ficaram 
consignadas, são indelegáveis. Além disso, elas não são 
exaustivas, apenas exemplificativas. 

Todas as atribuições privativas são extensíveis, no que 
couber, e por força do federalismo e do princípio da simetria, 
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aos demais Chefes dos Poderes Executivos de outros entes 
federados. 

 
Reeleição 
 
A Emenda Constitucional nº 16/97 introduziu o instituto 

da reeleição de cargos do Poder Executivo (CF, art. 14, § 5°), 
permitindo que o Presidente da República, o Governador de 
Estado ou o Prefeito postulem um novo mandato. 

O texto constitucional não contemplou qualquer 
exigência quanto à necessidade de desincompatibilização, 
de modo que a candidatura à reeleição dá-se com o candidato 
no exercício efetivo do cargo. 

Evidentemente que, na condição de Presidente, ele não 
poderá fazer campanha política (o que é totalmente ignorado 
pelos candidatos). 

Também não há qualquer restrição quanto à possibilidade 
de nova eleição para períodos descontínuos. O Presidente da 
República reeleito poderá, após deixar o cargo, vir a postular 
nova investidura. Assim, somente não se admite três mandatos 
seguidos. 

 
Responsabilidade do Presidente da República  
 
Os crimes de responsabilidade são as infrações político-

administrativas cujas sanções consistem na perda da 
investidura dos cargos ocupados pelo agente e sua inabilitação 
para o exercício de funções públicas por um período de oito 
anos – é o chamado impeachment. 

Conforme previsão constitucional do art. 85 da CF, os atos 
do Presidente da República que implicam na sua 
responsabilidade política estão ali previstos. São crimes de 
responsabilidade os atos do Presidente da República que 
atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, 
contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades da Federação; 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e 
sociais; 

IV - a segurança interna do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
Esses crimes serão definidos em lei especial, que 

estabelecerá as normas de processo e julgamento. 
 
Qualquer cidadão é parte legítima para apresentar a 

acusação por crime de responsabilidade perante a Câmara dos 
Deputados. Com a admissão da acusação por 2/3 dos membros 
daquela casa, será o Presidente submetido a julgamento 
perante Senado. 

Em caso de acusação pelas infrações penais comuns, cabe 
ao Procurador-Geral da República sua iniciativa, havendo juízo 
de admissibilidade pela Câmara dos Deputados, caso em que, 
sendo admitida por 2/3 dos membros, o Presidente será 
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

 
Os Ministros de Estado 
 
Os Ministros de Estado são auxiliares do Presidente da 

República na direção superior da Administração Federal. Os 
Ministros são de livre nomeação pelo Presidente da República, 
podendo ser por ele exonerados a qualquer tempo, sendo 
desnecessária a sabatina do Senado Federal, salvo para o 
presidente do BACEN, que é equiparado. 

Poderão ser Ministros quaisquer brasileiros, natos ou 
naturalizados, maior de 21 anos e no pleno exercício de seus 

direitos políticos; porém, somente poderá ser ministro da 
defesa brasileiro nato. 

São atribuições do Ministro de Estado, além de outras que 
lhe sejam delegadas pelo Presidente da República, exercer a 
orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades 
da Administração Federal na área de sua competência e 
referendar atos e decretos assinados pelo Presidente da 
República, expedir instruções para execução de leis, decretos 
e regulamentos (CR, art. 87, parágrafo único). 

Como visto anteriormente, os Ministros poderão até 
mesmo editar decretos autônomos, caso lhes seja delegada 
essa prerrogativa pelo Presidente. 

Os Ministros de Estado serão processados e julgados, nas 
infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, pelo STF (CR, art. 102,1, c).  

Nos crimes de responsabilidade conexos com os do 
Presidente da República, serão processados pelo Senado 
Federal (CR, art. 52, I).  

Os mandados de segurança e os habeas data impetrados 
contra atos de Ministro de Estado serão julgados pelo STJ (CR, 
art. 105, b). Também os habeas corpus nos quais Ministro de 
Estado for apontado como autoridade coatora serão julgados 
pelo STJ (CR, art. 105, I, c). 

Porém, se o MS for impetrado em face de órgão colegiado 
presidido por Ministro de Estado, a competência não será do 
STJ, e sim do juízo competente para julgar demandas em face 
de tal órgão.  

 
Requisitos Especiais para Determinados Cargos de 

Ministros e Ministros Equiparados 
 
Tema interessante colocou-se na ação direta de 

inconstitucionalidade proposta contra a Medida Provisória n. 
207, de 2004, convertida na Lei n. 11.036/2004, que 
transformou o cargo de Presidente do Banco Central em cargo 
de Ministro de Estado. 

Sustentou-se que o Presidente do Banco Central não 
poderia ser titular de cargo de Ministro de Estado por 
estar submetido, nos termos da Constituição, a um regime 
próprio de nomeação — aprovação pelo Senado Federal 
(CF, arts. 52, III, d, e 84, I e XIV). Suscitou-se que o ato 
impugnado seria ofensivo ao princípio da separação de 
Poderes. Quando a Constituição diz, no art. 84, I, que compete 
privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar 
os Ministros de Estado, obviamente está implícito que tal 
nomeação se dará na forma da Constituição e da lei. Não 
poderá, por exemplo, o Presidente nomear um menor de 21 
anos para chefiar um Ministério. Também não poderá nomear 
alguém que esteja privado de seus direitos políticos (CF, art. 
87). 

No caso da nomeação do Presidente do Banco Central, por 
evidente, haverá um procedimento constitucional específico, 
que terá como pressuposto a aprovação prévia pelo Senado, 
nos termos do art. 52, III, d. Não vejo, portanto, como 
interpretar a norma impugnada como autorizadora do 
afastamento da exigência constitucional de prévia aprovação 
pelo Senado. 

De resto, o modelo constitucional contém algumas 
situações que demonstram tratamento bastante casuístico no 
que toca aos cargos mais elevados da República. 

Notório exemplo é o do Advogado-Geral da União, que é 
Ministro por determinação legal. No plano constitucional, o 
Advogado-Geral, nomeado e diretamente subordinado ao 
Presidente, possui requisitos para a nomeação que são mais 
rigorosos em relação aos demais Ministros. Exige-se idade 
mínima de 35 anos, reputação ilibada e notório conhecimento 
jurídico. No que toca à prerrogativa de foro, também há um 
tratamento constitucional diferenciado. O Advogado-Geral, em 
relação ao crime de responsabilidade, é sempre julgado 
perante o Senado (CF, art. 52, II), tal como o Presidente da 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 82 

República, o Procurador-Geral da República e os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 

Já os Ministros de Estado, no que toca aos crimes de 
responsabilidade, com ressalva de atos conexos a atos do 
Presidente, em regra são julgados perante o STF (CF, art. 102, 
I, c). 

Outro exemplo interessante de situação singular é o dos 
Comandantes Militares. Não obstante os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica estarem subordinados 
ao Ministério da Defesa, remanescem eles com foro especial 
perante o Supremo Tribunal Federal. Note-se que tais 
autoridades nem sequer possuem status de Ministro. Por fim, 
estão abrangidos pela mesma disposição que confere 
prerrogativa de foro aos Comandantes Militares os chefes de 
missão diplomática de caráter permanente (CF, art. 102, I, c). 
Também aqui tem-se tratamento idêntico entre autoridades 
de diferentes hierarquias, tendo em vista que os chefes de 
missão diplomática estão subordinados ao Ministro das 
Relações Exteriores. 

 
CAPÍTULO II 

DO PODER EXECUTIVO 
Seção I 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente 

da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. 
 
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente 

da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro 
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último 
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano 
anterior ao do término do mandato presidencial vigente.  

§ 1º - A eleição do Presidente da República importará 
a do Vice-Presidente com ele registrado. 

§ 2º - Será considerado eleito Presidente o candidato 
que, registrado por partido político, obtiver a maioria 
absoluta de votos, não computados os em branco e os 
nulos. 

§ 3º - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta 
na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte 
dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito 
aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 4º - Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer 
morte, desistência ou impedimento legal de candidato, 
convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação. 

§ 5º - Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, 
remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com 
a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. 

 
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República 

tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, 
prestando o compromisso de manter, defender e cumprir 
a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do 
povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a 
independência do Brasil. 

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada 
para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo 
motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este 
será declarado vago. 

 
Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de 

impedimento, e suceder- lhe-á, no de vaga, o Vice-
Presidente. 

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além 
de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei 
complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele 
convocado para missões especiais. 

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do 
Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, 
serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do 
Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 

 
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-

Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias 
depois de aberta a última vaga. 

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do 
período presidencial, a eleição para ambos os cargos será 
feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei. 

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão 
completar o período de seus antecessores. 

 
Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 

quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano 
seguinte ao da sua eleição.  

 
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República 

não poderão, sem licença do Congresso Nacional, 
ausentar-se do País por período superior a quinze dias, 
sob pena de perda do cargo. 

 
Seção II 

Das Atribuições do Presidente da República 
 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 

direção superior da administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição; 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução; 

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
VI – dispor, mediante decreto, sobre:   
a) organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos;  

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando 
vagos;  

VII - manter relações com Estados estrangeiros e 
acreditar seus representantes diplomáticos; 

VIII - celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional; 

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; 
X - decretar e executar a intervenção federal; 
XI - remeter mensagem e plano de governo ao 

Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, expondo a situação do País e solicitando as 
providências que julgar necessárias; 

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, 
se necessário, dos órgãos instituídos em lei; 

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, 
nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los 
para os cargos que lhes são privativos;   

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, os Governadores de Territórios, o 
Procurador-Geral da República, o presidente e os 
diretores do banco central e outros servidores, quando 
determinado em lei; 

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os 
Ministros do Tribunal de Contas da União; 
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XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta 
Constituição, e o Advogado-Geral da União; 

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos 
termos do art. 89, VII; 

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o 
Conselho de Defesa Nacional; 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, 
autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por 
ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, 
e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, 
a mobilização nacional; 

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do 
Congresso Nacional; 

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas; 
XXII - permitir, nos casos previstos em lei 

complementar, que forças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente; 

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e 
as propostas de orçamento previstos nesta Constituição; 

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 
legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; 

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na 
forma da lei; 

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos 
termos do art. 62; 

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta 
Constituição. 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá 
delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e 
XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao 
Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da 
União, que observarão os limites traçados nas respectivas 
delegações. 

 
Seção III 

Da Responsabilidade do Presidente da República 
 
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do 

Presidente da República que atentem contra a 
Constituição Federal e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades da Federação; 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e 
sociais; 

IV - a segurança interna do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei 

especial, que estabelecerá as normas de processo e 
julgamento. 

 
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da 

República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será 
ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o 
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia 

ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; 
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração 

do processo pelo Senado Federal. 
§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o 

julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento 

do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento 
do processo. 

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, 
nas infrações comuns, o Presidente da República não 
estará sujeito a prisão. 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu 
mandato, não pode ser responsabilizado por atos 
estranhos ao exercício de suas funções. 

 
Seção IV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 
 
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre 

brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos 
direitos políticos. 

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além 
de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e 
na lei: 

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos 
órgãos e entidades da administração federal na área de 
sua competência e referendar os atos e decretos assinados 
pelo Presidente da República; 

II - expedir instruções para a execução das leis, 
decretos e regulamentos; 

III - apresentar ao Presidente da República relatório 
anual de sua gestão no Ministério; 

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe 
forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da 
República. 

 
Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de 

Ministérios e órgãos da administração pública.   
 
CONSELHO DA REPÚBLICA E DE DEFESA NACIONAL 
 
Conselho da República  
 
O Conselho da República é órgão superior de consulta do 

Presidente da República, que atua de maneira opinativa, sendo 
reunido mediante convocação e sob a presidência do 
Presidente da República. Tem sua organização e 
funcionamento estabelecidos pela Lei n° 8.041/1990.  

Conforme previsão constitucional, pode o Presidente da 
República convocar Ministro de Estado para participar da 
reunião do Conselho, quando da pauta constar questão 
relacionada com o respectivo Ministério. A participação no 
Conselho da República é considerada atividade relevante e não 
remunerada.    

 
Conforme previsto no art. 90 da CF/88, compete ao 

Conselho da República pronunciar-se sobre: 
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de 

sítio; 
II - as questões relevantes para a estabilidade das 

instituições democráticas. 
 
Do Conselho de Defesa Nacional 
 
O Conselho de Defesa Nacional também é órgão de 

consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado 
democrático. Sua regulamentação é prevista na Lei n° 
8.183/1991. Conforme previsto na lei regulamentadora, a 
participação, efetiva ou eventual, no Conselho de Defesa 
Nacional, constitui serviço público relevante e seus membros 
não poderão receber remuneração sob qualquer título ou 
pretexto. 

 
Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 
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I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de 
celebração da paz, nos termos desta Constituição; 

II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do 
estado de sítio e da intervenção federal; 

III - propor os critérios e condições de utilização de 
áreas indispensáveis à segurança do território nacional e 
opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de 
fronteira e nas relacionadas com a preservação e a 
exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; 

IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento 
de iniciativas necessárias a garantir a independência 
nacional e a defesa do Estado democrático. 

Texto constitucional a respeito: 
 

Seção V 
DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE 

DEFESA NACIONAL 
Subseção I 

Do Conselho da República 
 
Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de 

consulta do Presidente da República, e dele participam: 
I - o Vice-Presidente da República;  
II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - o Presidente do Senado Federal; 
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos 

Deputados; 
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado 

Federal; 
VI - o Ministro da Justiça; 
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta 

e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo 
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal 
e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com 
mandato de três anos, vedada a recondução. 

 
Art. 90. Compete ao Conselho da República 

pronunciar-se sobre: 
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de 

sítio; 
II - as questões relevantes para a estabilidade das 

instituições democráticas. 
§ 1º O Presidente da República poderá convocar 

Ministro de Estado para participar da reunião do 
Conselho, quando constar da pauta questão relacionada 
com o respectivo Ministério. 

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do 
Conselho da República. 

 
Subseção II 

Do Conselho de Defesa Nacional 
 
Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de 

consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do 
Estado democrático, e dele participam como membros 
natos: 

I - o Vice-Presidente da República; 
II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - o Presidente do Senado Federal; 
IV - o Ministro da Justiça; 
V - o Ministro de Estado da Defesa;   
VI - o Ministro das Relações Exteriores; 
VII - o Ministro do Planejamento. 
VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica.  
§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de 

celebração da paz, nos termos desta Constituição; 

II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do 
estado de sítio e da intervenção federal; 

III - propor os critérios e condições de utilização de 
áreas indispensáveis à segurança do território nacional e 
opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de 
fronteira e nas relacionadas com a preservação e a 
exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; 

IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento 
de iniciativas necessárias a garantir a independência 
nacional e a defesa do Estado democrático. 

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do 
Conselho de Defesa Nacional. 

 
Questões 

 
01. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) A suspensão do exercício das funções de 
Presidente da República dar-se-á nas infrações penais comuns 

(A) se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo 
Tribunal Federal; nos crimes de responsabilidade, após a 
instauração do processo pelo Senado Federal. 

(B) apenas depois de julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal; nos crimes de responsabilidade, após a instauração 
do processo pelo Senado Federal. 

(C) apenas depois de julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal; nos crimes de responsabilidade, apenas após o 
julgamento do processo pelo Senado Federal. 

(D) e nos crimes de responsabilidade depois de recebida a 
denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 

(E) e nos crimes de responsabilidade depois de recebida a 
denúncia ou queixa-crime pelo Senado Federal. 

 
02. (PC-SE - Escrivão substituto - IBFC/2014) Segundo a 

Constituição Federal, no capítulo “Do Poder Executivo”, 
compete ao Presidente da República, exceto: 

(A) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar 
seus representantes diplomáticos. 

(B) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 
necessário, dos órgãos instituídos em lei. 

(C) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal 

(D) Dispor, mediante decreto, sobre organização e 
funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos. 

 
03. (PC-SE - Agente de Polícia Judiciária - IBFC/2014) 

Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder 
Executivo”, o Presidente e o Vice-Presidente da República 
poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do 
país, sob pena de perda do cargo, por até: 

(A) 15 dias. 
(B) 30 dias. 
(C) 45 dias. 
(D) 60 dias. 
 
04. (PC/PI - Delegado de Polícia – UESPI/2014) 

Considerando o que estabelecem as normas constitucionais 
sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa CORRETA. 

(A) A perda do cargo é a consequência inafastável para o 
Prefeito que assumir outro cargo ou função na Administração 
Pública, seja direta ou indireta.  

(B) A vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da República, verificada nos últimos dois anos do mandato, 
ensejará a realização de eleição, pelo Congresso Nacional, para 
ambos os cargos vagos, a ser realizada trinta dias depois da 
última vaga. 

(C) Do Conselho da República participam, também, seis 
cidadãos brasileiros, com mais de trinta e cinco anos de idade, 
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nomeados pelo Presidente da República, todos com mandato 
de quatro anos, admitida uma única recondução. 

(D) Os requisitos constitucionais para assumir o cargo de 
Ministro de Estado, auxiliar do Presidente da República, são os 
seguintes: ter mais de vinte e um anos de idade; estar no 
exercício dos direitos políticos; e ser brasileiro nato.  

(E) Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da 
República é julgado pela Câmara dos Deputados, sob a direção 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, com a necessária 
autorização prévia do Senado Federal. 

 
05. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) Imagine a 

hipótese na qual o avião presidencial sofre um acidente, vindo 
a vitimar o Presidente da República e seu Vice, após a 
conclusão do terceiro ano de mandato.  

A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) O Presidente do Senado Federal assume o cargo e 
completa o mandato.  

(B) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo 
e convoca eleições que realizar-se-ão noventa dias depois de 
abertas as vagas. 

(C) O Presidente do Congresso Nacional assume o cargo e 
completa o mandato.  

(D) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo 
e convoca eleições que serão realizadas trinta dias após a 
abertura das vagas, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. 

 
06. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) O Presidente 

da República possui uma série de competências privativas, que 
lhe são atribuídas diretamente pela Constituição. Admite-se 
que algumas delas possam ser delegadas ao Ministro de Estado 
da pasta relacionada ao tema. Dentre as competências 
delegáveis, inclui-se. 

(A) editar medidas provisórias com força de lei, nos termos 
do artigo 62 da Constituição.  

(B) nomear, observado o disposto no artigo 73, os 
Ministros do Tribunal de Contas da União.  

(C) prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma 
da lei.  

(D) iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 
previstos na Constituição. 

 
07. (TCE/PI - Assessor Jurídico - FCC/2014) Cabe ao 

Vice-Presidente da República substituir o Presidente da 
República no caso de 

(A) recebimento pelo Supremo Tribunal Federal de 
denúncia pela prática de infração penal comum. 

(B) decretação de estado de sítio em face de comoção grave 
de repercussão nacional. 

(C) autorização pela Câmara dos Deputados para 
instauração de processo por crime de responsabilidade. 

(D) condenação pelo Senado Federal por crime de 
responsabilidade. 

 
08. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) Compete 

privativamente ao Chefe do Executivo Federal: 
(A) vetar projetos de lei, parcial ou totalmente, sendo, 

neste último caso, necessária a aquiescência do Vice-
Presidente. 

(B) decretar o estado de defesa e o estado de sítio, bem 
como a intervenção federal nos demais entes federados, assim 
como, se for o caso, nos demais poderes da República, quando 
necessário à ordem pública. 

(C) expedir decretos para a criação de órgãos públicos ou 
para a extinção de funções ou cargos públicos, ficando seus 
ocupantes em disponibilidade com remuneração proporcional 
ao tempo de serviço. 

(D) nomear os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
dependendo previamente de aprovação do Senado Federal, o 

qual sabatinará o(a) candidato(a) indicado pelo próprio 
Presidente da República. 

 
09. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) No 

que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes 
itens. 

Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a 
coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da 
administração federal e estadual concernentes à sua área de 
competência. 

Certo ( ) 
Errado ( ) 
 
10. (UNICAMP - Procurador - VUNESP/2014) Assinale a 

alternativa que contempla atribuição privativa do Presidente 
da República passível de delegação. 

(A) Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma 
da lei. 

(B) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
(C) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
(D) Nomear membros do Conselho da República. 
(E) Conferir condecorações e distinções honoríficas. 
 
11. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre as 
questões relevantes para a estabilidade das instituições 
democráticas; estado de defesa; estado de sítio; intervenção 
federal. 

Certo ( ) 
Errado ( ) 
 
12. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 
2/3 (dois terços) da Câmara dos Deputados, será ele 
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, 
nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos 
crimes de responsabilidade. O Presidente ficará suspenso de 
suas funções: a) nas infrações penais comuns, se recebida a 
denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; b) 
nos crimes de responsabilidade, após a instauração do 
processo pelo Senado Federal. Se, decorrido o prazo de 90 
(noventa) dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o 
afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular 
prosseguimento do processo. 

Certo ( ) 
Errado ( ) 
 
13. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) 

Acerca dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue os itens 
subsecutivos. 

Compete privativamente ao presidente da República 
conceder indulto e anistia. 

Certo (   ) 
Errado (   ) 
 
14. (PC/SC - Delegado de Polícia - ACAFE/2014) O 

Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de 
defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.  

Sobre o tema e de acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil - CRFB/88 é correto afirmar, exceto: 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 86 

(A) Na vigência do estado de defesa a prisão por crime 
contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será 
por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a 
relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame 
de corpo de delito à autoridade policial. 

(B) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o 
presidente da república, dentro de vinte e quatro horas, 
submeterá o ato com a respectiva justificação ao congresso 
nacional, que decidirá por maioria absoluta. 

(C) Na vigência do estado de defesa a comunicação será 
acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico 
e mental do detido no momento de sua autuação. 

(D) Na vigência do estado de defesa a prisão ou detenção 
de qualquer pessoa não poderá ser superior a trinta dias, 
estando vedada, ainda, a incomunicabilidade do preso. 

(E) O tempo de duração do estado de defesa não será 
superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por 
igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua 
decretação. 

 
15. (PC/SC - Delegado de Polícia - ACAFE/2014) O 

Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao 
Congresso Nacional autorização para decretar o estado de 
sítio. Nesse sentido é correto afirmar, exceto: 

(A) Na vigência do estado de sítio só poderão ser tomadas 
contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de 
permanência em localidade determinada; detenção em edifício 
não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns; 
restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao 
sigilo das comunicações, à prestação de informações e à 
liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da 
lei; suspensão da liberdade de reunião; busca e apreensão em 
domicílio; intervenção nas empresas de serviços públicos e 
requisição de bens. 

(B) O Presidente da República pode solicitar ao Congresso 
Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos 
de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de 
fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante 
o estado de defesa. 

(C) Solicitada autorização para decretar o estado de sítio 
durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado 
Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o 
Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim 
de apreciar o ato, sendo que o Congresso Nacional 
permanecerá em funcionamento até o término das medidas 
coercitivas. 

(D) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as 
normas necessárias a sua execução e as garantias 
constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, 
o Presidente da República designará o executor das medidas 
específicas e as áreas abrangidas. 

(E) O Presidente da República, ao solicitar autorização 
para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os 
motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso 
Nacional decidir por maioria absoluta. 

 
16. (Polícia Federal - Agente Administrativo - 

CESPE/2014) A respeito da organização político-
administrativa brasileira, da administração pública e do Poder 
Executivo, julgue o item subsequente. 

Compete privativamente ao presidente da República a 
concessão de indulto, podendo essa competência, entretanto, 
ser delegada a outras autoridades, como, por exemplo, a 
ministro de Estado. 

Certo (   ) 
Errado (   ) 
 
 
 

17. (PC-RJ - Papiloscopista Policial de 3ª Classe - 
IBFC/2014) Segundo dispõe a Constituição Federal, 
ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República nos últimos dois anos do período 
presidencial, a eleição para ambos os cargos será realizada: 

(A) Noventa dias depois da última vacância, pela Câmara 
dos Deputados, na forma da lei. 

(B) Noventa dias depois da última vacância, pelo 
Congresso Nacional, na forma da lei. 

(C) Sessenta dias depois da última vacância, pelo Senado 
Federal, na forma da lei. 

(D) Trinta dias depois da última vacância, pelo Congresso 
Nacional, na forma da lei. 

(E) Trinta dias depois da última vacância, pelo Câmara dos 
Deputados, na forma da lei. 

 
18. (OAB - Exame de Ordem Unificado - FGV/2014) O 

Presidente da República, à luz da CRFB/88, dispõe de dois 
órgãos de cúpula para consulta em determinados assuntos. 
Assinale a opção que elenca corretamente esses órgãos e suas 
atribuições constitucionalmente definidas. 

(A) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre 
a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da 
intervenção federal. Ao Conselho Nacional de Justiça compete 
o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. 

(B) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre 
as questões relevantes para a estabilidade das instituições 
democráticas. Ao Conselho da República compete opinar sobre 
as hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz. 

(C) Ao Conselho Nacional de Justiça compete o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ao Conselho da 
República compete opinar sobre as hipóteses de declaração de 
guerra e de celebração de paz 

(D) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre 
as hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz. 
Ao Conselho da República compete pronunciar-se sobre 
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: A. 
Segundo a redação do Art. 86 da CF, admitida a acusação 

contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara 
dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou 
perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. § 
1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: I - nas 
infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou 
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; II - nos 
crimes de responsabilidade, após a instauração do 
processo pelo Senado Federal. 

 
02. Resposta: C. 
A incumbência descrita na assertiva “C” é privativa do 

Senado Federal: “Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: [...] X - suspender a execução, no todo ou em parte, de 
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal”. 

03. Resposta: A. 
Prevê o artigo 83, CF: “O Presidente e o Vice-Presidente da 

República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, 
ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob 
pena de perda do cargo”. 

 
04. Resposta: B. 
Disciplina, neste sentido, o artigo 81, §1º, CF: “Vagando os 

cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á 
eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. § 1º 
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Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período 
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta 
dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma 
da lei”. 

 
05. Resposta: D. 
Quem assume no lugar do Vice-Presidente, segundo a 

ordem prevista no artigo 80, CF, é sucessivamente, “o 
Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal 
e o do Supremo Tribunal Federal”. Como vagaram os dois 
cargos, Presidência e Vice-Presidência, “[...] far-se-á eleição 
noventa dias depois de aberta a última vaga (artigo 81, caput, 
CF), mas “ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do 
período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 
trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na 
forma da lei” (artigo 81, §1º, CF). 

 
06. Resposta: C. 
Tratam-se das competências privativas administrativas, 

que são delegáveis, enumeradas no artigo 84, CF (“Compete 
privativamente ao Presidente da República”), sendo que a 
hipótese da alternativa “C” está prevista no inciso XXV do 
dispositivo. 

 
07. Resposta: A. 
Nos termos do artigo 79, caput, CF, “substituirá o 

Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de 
vaga, o Vice-Presidente”. Neste viés, o artigo 86, § 1º, CF prevê 
que “o Presidente ficará suspenso de suas funções: I - nas 
infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-
crime pelo Supremo Tribunal Federal [...]”. 

 
08. Resposta: D. 
“A” está incorreta porque o veto não depende de 

aquiescência do Vice-Presidente; “B” está incorreta porque a 
intervenção federal não é permitida com relação aos demais 
Poderes da República; “C” está incorreta porque não é possível 
criar e extinguir órgãos por Decreto; somente restando “D”, 
que está correta, nos termos do artigo 84, XIV, CF: “Compete 
privativamente ao Presidente da República: [...] nomear, após 
aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores 
de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente 
e os diretores do banco central e outros servidores, quando 
determinado em lei”. 

 
09. Resposta: Errado. 
No termos do artigo 87, parágrafo único, CF: “Compete ao 

Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas 
nesta Constituição e na lei: I - exercer a orientação, 
coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da 
administração federal na área de sua competência e 
referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da 
República; II - expedir instruções para a execução das leis, 
decretos e regulamentos; III - apresentar ao Presidente da 
República relatório anual de sua gestão no Ministério; IV - 
praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República”. O erro 
da afirmativa está na extensão da capacidade de orientação, 
coordenação e supervisão ao âmbito estadual, o que violaria o 
pacto federativo. 

 
10. Resposta: A. 
Neste sentido, é a disciplina constitucional: “Art. 84. 

Compete privativamente ao Presidente da República: [...] XXV 
- prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da 
lei; [...]. Parágrafo único. O Presidente da República poderá 
delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, 
primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral 

da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão 
os limites traçados nas respectivas delegações”. 

 
11. Resposta: Certo.  
É o que prevê o artigo 90, CF: “Compete ao Conselho da 

República pronunciar-se sobre: I - intervenção federal, estado 
de defesa e estado de sítio; II - as questões relevantes para a 
estabilidade das instituições democráticas”. 

 
12. Resposta: Errado. 
A primeira parte do enunciado está correta porque repete 

o teor do artigo 86, caput, CF: “admitida a acusação contra o 
Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou 
perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade”. Da 
mesma forma, a segunda parte da assertiva está correta e traz 
o previsto no §1º do artigo 86, CF: “o Presidente ficará 
suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se 
recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal 
Federal; II - nos crimes de responsabilidade, após a 
instauração do processo pelo Senado Federal”. Por seu turno, 
a terceira parte do enunciado somente diverge do §2º do 
artigo 86, CF quanto ao prazo de decurso de conclusão do 
julgamento, que não é de 90 dias, mas de 180 dias: “se, 
decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não 
estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem 
prejuízo do regular prosseguimento do processo”. Por este 
detalhe, a afirmativa está errada. 

 
13. Resposta: Certo. 
Neste sentido, o artigo 84, XII, CF: “Compete 

privativamente ao Presidente da República: [...] XII - conceder 
indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos 
órgãos instituídos em lei”. Ainda, o artigo 21, XVII, CF: 
“Compete à União: [...] XVII - conceder anistia”, lido em 
conjunto com o artigo  

 
14. Resposta: D. 
A assertiva “A” está de acordo com o artigo 136, §3º, I, CF; 

a assertiva “B” está conforme o artigo 136, §4º, CF; a afirmativa 
“C” está em consonância com o artigo 136, §3º, II, CF; a 
alternativa “E” repete o teor do artigo 136, §2º, CF. Somente 
resta a alternativa “D”, sendo que o artigo 136, §3º, CF prevê 
que “III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá 
ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder 
Judiciário; IV - é vedada a incomunicabilidade do preso”. O erro 
está quanto ao prazo da prisão. 

 
15. Resposta: A. 
É o que se extrai do artigo 139, CF: “Na vigência do estado 

de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só 
poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 
I - obrigação de permanência em localidade determinada; II - 
detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados 
por crimes comuns; III - restrições relativas à inviolabilidade 
da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação 
de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e 
televisão, na forma da lei; IV - suspensão da liberdade de 
reunião; V - busca e apreensão em domicílio; VI - intervenção 
nas empresas de serviços públicos; VII - requisição de bens. 
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a 
difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em 
suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva 
Mesa”.  Logo, tais medidas descritas na alternativa “A” nem 
sempre poderão ser tomadas no estado de sítio, mas somente 
quando houver “comoção grave de repercussão nacional ou 
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida 
tomada durante o estado de defesa” (artigo 137, I, CF). 
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16. Resposta: Certo. 
É o que se extrai da disciplina constitucional: “Art. 84. 

Compete privativamente ao Presidente da República: XII - 
conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 
necessário, dos órgãos instituídos em lei; [...] Parágrafo único. 
O Presidente da República poderá delegar as atribuições 
mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos 
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao 
Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados 
nas respectivas delegações”. 

 
17. Resposta: D. 
Disciplina o artigo 81, §1º, CF: “Ocorrendo a vacância nos 

últimos dois anos do período presidencial, a eleição para 
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, 
pelo Congresso Nacional, na forma da lei”. 

 
18. Resposta: D. 
Nos termos do artigo 91, §1º, I, “compete ao Conselho de 

Defesa Nacional [...] opinar nas hipóteses de declaração de 
guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição” 
e nos termos do artigo 90, I, CF, “compete ao Conselho da 
República pronunciar-se sobre [...] intervenção federal, estado 
de defesa e estado de sítio”. 

 

 
 
O Poder Legislativo, segundo o art. 44 da Constituição 

Federal de 1988, é exercido pelo Congresso Nacional, que se 
compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É o 
Poder que mais se sobressai na estrutura de Poderes, já que é 
a ele que compete inovar o Direito, além de ser onde o povo, 
teoricamente, manifesta indiretamente a sua vontade. 

O Poder Legislativo federal tem estrutura bicameral. O 
bicameralismo é uma característica da federação, pois é 
necessária a instalação de um órgão representativo dos 
Estados. Apesar de ser uma característica da federação, nem 
sempre é o reflexo de um federalismo. Ex.: Inglaterra (Estado 
Unitário) – câmara dos lordes e câmara dos comuns. 

Deve ser lembrado que é da tradição constitucional 
brasileira a organização do Poder Legislativo em dois ramos, 
sistema denominado bicameralismo, que vem desde o 
Império, salvo as limitações contidas nas Constituições de 
1934 e 1937, que tenderam para o unicameralismo, sistema 
segundo o qual o Poder Legislativo é exercido por uma única 
câmara. Tem-se o bicameralismo como um sistema mais 
propício ao conservadorismo, enquanto o unicameralismo 
favoreceria os avanços democráticos, na medida em que 
canaliza e exprime melhor os anseios da soberania popular por 
transformações. 

A Câmara dos Deputados é composta por representantes 
do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em 
cada território e no Distrito Federal. São 513 Deputados 
Federais, com mandato de quatro anos. O número de 
Deputados é proporcional à população do estado ou do 

Distrito Federal, com o limite mínimo de oito e máximo de 
setenta Deputados para cada um deles. 

Para o Senado Federal, cada estado e o Distrito Federal 
elegem três Senadores, com mandato de oito anos, renovados 
de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois 
terços. A composição do Senado Federal é de 81 Senadores. 

Dentre as competências do Congresso Nacional, temos:  
a) atribuições relacionadas às funções do Poder 

Legislativo federal; 
b) atribuições das Casas do Congresso Nacional 

(Câmara dos Deputados e Senado Federal), quando atuam 
separadamente; e 

c) atribuições relacionadas ao funcionamento de 
comissões mistas e de sessões conjuntas, nas quais atuam 
juntos os Deputados Federais e os Senadores (embora 
votem separadamente). 

O Poder Legislativo, porém, de modo não típico, também 
exerce funções de administrar (ao prover cargos da sua 
estrutura ou atuar o poder de polícia, p. ex.) e de julgar (o 
Senado processa e julga, por crimes de responsabilidade, o 
Presidente da República e o Vice-Presidente da República, bem 
como os Ministros de Estado e os Comandantes das três Forças 
Armadas, nos crimes de mesma natureza conexos com os 
praticados pelo Chefe do Executivo; também processa e julga, 
por crimes de responsabilidade, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, os membros dos Conselhos Nacionais da 
Justiça e do Ministério Público, o Procurador-Geral da 
República e o Advogado-Geral da União). 

 
Congresso Nacional 
 
São órgãos do Congresso Nacional: 
 
a) Mesa diretora: órgão responsável pelas questões 

meramente administrativas e pela condução dos trabalhos 
legislativos que se desenvolvem em cada Casa. A mesa do 
Congresso Nacional é presidida pelo Presidente do Senado 
Federal. Os membros da mesa são eleitos para mandato de 02 
anos, vedada a recondução para o mesmo cargo no período 
subsequente, dentro de uma mesma legislatura. Essa 
proibição de recondução não é aplicável obrigatoriamente 
para os outros entes, salvo se eles o previrem em suas leis 
fundamentais. 

Sua composição deverá obedecer, tanto quanto possível, à 
representatividade partidária na Casa. O Presidente do Senado 
Federal presidirá a Mesa do Congresso Nacional; os demais 
cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de 
cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal (art. 57, § 5º). 

 
b) Comissões: são órgãos colegiados que subsidiam os 

trabalhos das Casas por meio do estudo, análise e emissão de 
pareceres sobre os projetos em trâmite. Elas também auxiliam 
as deliberações plenárias, realizam audiências públicas 
convocam Ministros de Estado para prestar informações 
pertinentes, solicitam depoimento de qualquer autoridade ou 
cidadão. As comissões podem ser permanentes, perpetuando-
se pelas legislaturas, ou temporárias, criadas por prazo certo e 
para fim específico. 

As Comissões podem discutir e votar projeto de lei que 
dispense, na forma regimental, a competência do Plenário. 
Trata-se do chamado procedimento legislativo abreviado, ou 
deliberação conclusiva. Abre-se, porém, a possibilidade de 
1/10 dos membros da Casa provocar a atuação do Plenário, 
por meio de recurso, a fim de que seja o projeto afetado à 
apreciação deste órgão. É possível, portanto, que um 
projeto de lei seja aprovado sem jamais haver sido 
apreciado pelo Plenário, quer da Câmara, quer do Senado. 

 

7. Poder Legislativo 
7.1. Estrutura 

7.2. Funcionamento e 
atribuições 

7.3. Processo legislativo 
7.4. Fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária 

7.5. Comissões 
parlamentares de inquérito 
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c) Plenário: é o órgão de deliberação máxima da Casa 
Legislativa, composto por todos os parlamentares que a 
integram. Assim, tanto a Câmara quanto o Senado tem seu 
Plenário. 

 
Funcionamento 
 
Os trabalhos do Congresso Nacional se desenvolvem ao 

longo da legislatura, que compreende o período de quatro 
anos (art. 44, parágrafo único, da CF/88), coincidente com o 
mandato dos deputados federais. A legislatura é período 
relevante; o seu término, por exemplo, impede a continuidade 
das Comissões Parlamentares de Inquérito por acaso em 
curso. 

As decisões no Congresso Nacional são tomadas por 
maioria simples de votos, a não ser que a Constituição 
disponha diferentemente em hipóteses específicas (art. 47). 
Como quórum para funcionamento, exige-se a presença da 
maioria absoluta dos membros. Portanto, há um quórum para 
a instalação da sessão e outro para a aprovação de uma 
proposta de deliberação. Maioria simples de votos significa o 
maior número de votos orientados para uma direção decisória. 
Maioria simples não equivale, necessariamente, à metade mais 
um dos votos dos presentes, pois pode não coincidir com um 
número inteiro. Nos casos em que há mais de dois sentidos 
possíveis de voto, ou havendo votos nulos ou em branco, pode-
se configurar a maioria de votos sem atingir a marca numérica 
correspondente à maior grandeza numérica superior à metade 
dos votos dos presentes. Veja-se que a Constituição não 
determina que se alcance a maioria de votos dos 
presentes, mas, apenas, que se tome a decisão "por 
maioria de votos". A deliberação coincidirá com a proposta 
que reunir maior contagem de votos. 

Em regra, o Congresso Nacional atua por meio das duas 
Casas em separado e em momentos independentes. Há, 
entretanto, algumas exceções: 

a) Sessões conjuntas: hipóteses em que as Casas 
atuam em separado, mas ao mesmo tempo. Ocorrem nas 
seguintes hipóteses: 

- Inauguração da sessão legislativa; 
- Recebimento do compromisso do Presidente e Vice; 
- Elaboração do regimento comum e na regulação de 

serviços comuns; 
- Conhecimento e deliberação sobre veto presidencial; 
- Discussão e votação da LOA; 
- Outros casos previstos na CF/88. 
b) Sessões unicamerais: hipótese em que ambas as 

Casas atuam como se uma fosse. Raríssima de acontecer, como 
no caso do processo de revisão constitucional. 

 
Reuniões 
 
Durante a legislatura ocorrem as sessões legislativas, que 

podem ser ordinárias, quando correspondem ao período 
normal de trabalho previsto na Constituição, ou 
extraordinárias, quando ocorrem no período de recesso do 
Congresso.  

A sessão legislativa ordinária, por sua vez, é partida em 
dois períodos legislativos. O primeiro se estende de 2 de 
fevereiro a 17 de julho e o segundo, de 1º de agosto a 22 de 
dezembro. A sessão legislativa não se interrompe sem que se 
haja aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 
Esse projeto, de seu turno, deve estar aprovado até o 
encerramento do primeiro período da sessão legislativa.  

Nos intervalos dos períodos mencionados, ocorrem os 
recessos. Nestes, o Congresso Nacional pode ser chamado a se 
reunir por convocação extraordinária, ocorrendo a chamada 
sessão legislativa extraordinária. 

 
 

Sessões Extraordinárias 
Podem ser convocadas pelo Presidente do Senado ou pelo 

Presidente da República, Presidente da Câmara ou a 
requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas. 

O Presidente do Senado, que preside a Mesa do Congresso 
Nacional, convoca o Congresso Nacional extraordinariamente, 
nas seguintes situações (art. 57, § 6º, I): 

a) Para a decretação de estado de defesa, intervenção 
federal ou pedido de autorização para decretação de estado de 
sítio; 

b) Para o compromisso e posse do Presidente e do Vice-
Presidente da República.  

Já os outros membros, inclusive o Presidente do Senado, 
podem realizar convocações extraordinárias nas seguintes 
hipóteses (art. 57, § 6º, II): 

a) Em caso de urgência ou de interesse público 
relevante. A verificação da urgência e do interesse público 
relevante constitui aspecto incluído na margem de 
discricionariedade política de quem convoca, mas tal juízo 
passou a ter, com a EC n. 50/2006, de ser confirmado pela 
maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional.  

Somente a convocação feita pelo presidente do senado 
federal nos casos de posse da presidência da república e 
nos casos de emergência constitucional é que têm força, 
por si só, de instaurar a reunião extraordinária do 
congresso nacional, sem necessidade de ser confirmada 
pela maioria absoluta das casas. 

A sessão legislativa extraordinária difere da ordinária não 
apenas pelas peculiaridades que marcam a sua instauração, 
como, igualmente, pelos assuntos que nela se tratam. O ato de 
convocação extraordinária deve declinar a matéria que motiva 
a convocação e somente sobre ela e sobre medidas 
provisórias em vigor na data da convocação — elas entram 
automaticamente na pauta — é que poderá haver 
deliberação (art. 57, § § 7º e 8º). 

A partir da Emenda Constitucional n. 50/2006, os 
congressistas e servidores viram-se proibidos de receber 
parcela indenizatória em decorrência da convocação. Assim, 
não recebem mais os chamados Jetons. 

 
Atribuições do Congresso Nacional 
 
Dentre as atribuições previstas para o Congresso Nacional, 

há as genéricas e as privativas. As privativas são aquelas 
exercidas mediante manifestação unilateral de vontade, por 
meio de Decreto Legislativo, em regra. 

 
Atribuições Não Exclusivas 
 
Ao Congresso Nacional cabe, com a sanção do Presidente 

da República, dispor sobre todas as matérias de interesse da 
União, especialmente sobre (hipóteses exemplificativas): 

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento 

anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso 
forçado; 

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; 
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento; 
V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo 

e bens do domínio da União; 
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de 

áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas 
Assembleias Legislativas; 

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal; 
VIII - concessão de anistia; 
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e 
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organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública do Distrito Federal; 

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos 
e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;  

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública; 

XII - telecomunicações e radiodifusão; 
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições 

financeiras e suas operações; 
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida 

mobiliária federal. 
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 
150, II; 153, III; e 153, § 2º, I 

Importante notar que o caput do artigo se refere às 
matérias de interesse da União. Assim, o Congresso Nacional 
deve atuar, evidentemente, não somente no interesse nacional, 
mas também nos interesses específicos da pessoa jurídica 
União, ou seja, matérias estritamente federais. 

 
Atribuições Exclusivas 
 
Essas atribuições são exercidas mediante decreto 

legislativo, aprovados pelas duas casas por deliberação da 
maioria simples de ambas, conforme previsto no artigo 49 da 
CF/88: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

II - autorizar o Presidente da República a declarar 
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da 
República a se ausentarem do País, quando a ausência 
exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 
dessas medidas; 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados 

Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 
37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I;  

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a 
execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes; 

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de 
concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de 
Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes 
a atividades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o 

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra 
de riquezas minerais; 

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão 
de terras públicas com área superior a dois mil e 
quinhentos hectares. 

 
Câmara dos Deputados 
 
A Câmara dos Deputados é a Casa dos representantes do 

povo, eleitos para mandato de 04 anos pelo sistema 
proporcional em cada Estado e no Distrito Federal. Seus 
membros podem ser reeleitos sucessivamente, sendo que 
nenhum estado poderá ter menos de 8 e mais de 70 
deputados. Cada Território que vier a ser criado terá direito a 
04 deputados federais na Câmara. 

O membro da Câmara dos Deputados é o Deputado 
Federal, que exerce seu mandato por uma legislatura. 
Legislatura é diferente de mandato. A primeira tem duração de 
4 anos e corresponde ao período que vai do início do mandato 
dos membros da Câmara dos Deputados até o seu término 
(art. 44, parágrafo único). 

A CF/88 reserva à Lei Complementar a fixação do número 
total de Deputados, bem como a representação por Estado e 
DF, proporcionalmente à população, procedendo-se aos 
ajustes necessários no ano anterior às eleições. 

 
Art. 45 (...) 
(...) 
§ 1º - O número total de Deputados, bem como a 

representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 
anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 
setenta Deputados. 

Atribuições da Câmara dos Deputados  
 
Essas matérias serão reguladas por Resolução, a qual será 

promulgada pelo Presidente da Mesa, salvo a iniciativa de lei 
para a fixação da remuneração de seus servidores, 
evidentemente. 

 
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 

Deputados: 
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a 

instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado; 

 
A necessidade de autorização da Câmara para processar 

Ministro de Estado só cabe se o crime for comum ou de 
responsabilidade, conexo com delito da mesma natureza 
praticado pelo Presidente ou Vice. Caso contrário, serão 
normalmente julgados no STF, pelo seu foro privilegiado, 
independentemente de autorização. 

Já os crimes praticados por Presidente e Vice 
Presidente da República sempre precisarão de 
autorização da Câmara, sejam eles comuns ou de 
responsabilidade. A autorização pela Câmara para julgar 
o Presidente por crime de responsabilidade obriga o 
Senado a julgá-lo. Já a autorização ao STF para processá-lo 
por crime comum não obriga o STF a instaurar o processo. 

 
II - proceder à tomada de contas do Presidente da 

República, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa; 

III - elaborar seu regimento interno; 
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, 

polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 
para fixação da respectiva remuneração, observados os 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 91 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias; 

Essa iniciativa de lei para fixar o subsídio se refere 
somente aos cargos de sua estrutura, e não aos subsídios dos 
deputados, os quais serão fixados por decreto legislativo, 
conforme previsão do art. 49, VIII. 

 
V - eleger membros do Conselho da República, nos 

termos do art. 89, VII. 
 
Senado Federal 
 
O Senado Federal é composto por três representantes de 

cada Estado e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema 
majoritário simples (ou seja, sem segundo turno), já que há 
somente um único turno de votação. O mandato dos senadores 
é de oito anos (logo, por duas legislaturas), permitidas 
reeleições sucessivas. 

Cada Senador terá dois suplentes, sendo a composição do 
Senado Federal renovada de quatro em quatro anos, por um e 
dois terços de seus membros. 

 
Atribuições do Senado Federal  
 
Essas matérias serão reguladas por Resolução, a qual será 

promulgada pelo Presidente da Mesa, salvo a iniciativa de lei 
para a fixação da remuneração de seus servidores, 
evidentemente. 

 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente 

da República nos crimes de responsabilidade, bem como 
os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza 
conexos com aqueles; 

 
Assim, vê-se que os Ministros de Estado e os Comandantes 

das Forças Armadas somente serão julgados pelo Senado 
Federal se praticarem crime conexo com os do Presidente ou 
Vice. Caso contrário, serão julgados pelo STF, sem necessidade 
de autorização. 

 
II - processar e julgar os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da 
União nos crimes de responsabilidade;  

 
Nos casos dos incisos I e II, será o presidente do supremo 

tribunal federal que presidirá a sessão; a condenação se dará 
pelo voto de 2/3 dos membros do senado, sendo a condenação 
limitada à perda do mandato e inabilitação para exercício de 
função pública por 8 anos, sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis. 

 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após 

arguição pública, a escolha de: 
 
Essas aprovações revelam atos administrativos 

compostos, no qual o ato principal é praticado pelo Presidente 
da República e o ato homologatório (aprovação) é praticado 
pelo Senado Federal. 

 
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta 

Constituição; 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados 

pelo Presidente da República; 
c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do banco central; 
e) Procurador-Geral da República; 

f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
 
Essa disposição é importante, pois a Constituição confere à 

lei a possibilidade de determinar a submissão da escolha dos 
titulares de determinados cargos à aprovação do Senado, 
como ocorre com algumas agências reguladoras. 

 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após 

arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente; 

V - autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI - 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; 

VII - dispor sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito externo e interno da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder 
Público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão 
de garantia da União em operações de crédito externo e 
interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições para o 
montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal; 

Essa suspensão ocorre quando o Supremo declara 
inconstitucional determinada lei no controle difuso, por 
recurso extraordinário. 

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a 
exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República 
antes do término de seu mandato; 

XII - elaborar seu regimento interno; 
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, 

polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 
para fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias; 

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos 
termos do art. 89, VII. 

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do 
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações 
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, 
funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal 
Federal, limitando-se a condenação, que somente será 
proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à 
perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o 
exercício de função pública, sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis. 

 
Deputados e Senadores 
 
Para que o Poder Legislativo e seus membros, 

individualmente, tenham condições de atuar com 
independência e liberdade no desempenho de suas funções 
constitucionais, há um conjunto de prerrogativas e vedações 
dirigidas aos parlamentares. 

Essas prerrogativas são de ordem pública, não se 
admitindo renúncia, já que ligadas ao cargo e não à pessoa que 
o ocupa. 
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Colocamos abaixo duas prerrogativas transcritas da 
CF/88, que não merecem comentários ante a literalidade. As 
demais serão analisadas nos tópicos seguintes: 

 
Art. 53. (...) 
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a 

testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas 
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas 
que lhes confiaram ou deles receberam informações.  

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados 
e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de 
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 

 
Deve ser lembrado que há outra prerrogativa, constante no 

CPP, que é de escolher o dia, hora e local para ser ouvido como 
testemunha. Caso o parlamentar for réu, essa prerrogativa não 
vale (apesar de que ele não será conduzido coercitivamente). 
O STF já suprimiu esse direito do congressista em algumas 
oportunidades, uma quando ele abusivamente se valeu dele 
com sucessivas marcações de datas para ser ouvido, sem 
comparecer. 

  
Imunidades 
 
Algumas dessas prerrogativas ganham o nome de 

imunidade, por tornarem o congressista excluído da incidência 
de certas normas gerais. A imunidade pode tornar o 
parlamentar insuscetível de ser punido por certos fatos 
(imunidade material) ou livre de certos constrangimentos 
previstos no ordenamento processual penal (imunidade 
formal). 

A imunidade não é concebida para gerar um privilégio ao 
indivíduo que por acaso esteja no desempenho de mandato 
popular; tem por escopo, sim, assegurar o livre desempenho 
do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do 
Legislativo. 

 
Imunidade Material ou Objetiva  
 
Segundo dispõe o art. 53 da CF, os Deputados e Senadores 

são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos. A inviolabilidade abrange as 
matérias de ordem civil e penal, referente a quaisquer de 
suas opiniões, palavras ou votos. 

A imunidade material exclui a própria natureza delituosa 
do fato, afastando a tipicidade da conduta. De acordo com o 
STF, a imunidade parlamentar é causa de atipicidade da 
conduta.  

A imunidade material exclui a própria tipicidade, na 
medida em que a Constituição não pode dizer ao parlamentar 
que exerça livremente seu mandato, expressando suas 
opiniões e votos, e, ao mesmo tempo, considerar tais 
manifestações fatos definidos como crime. 

Essa imunidade é absoluta, permanente. Por causa delas, o 
deputado nunca será processado, mesmo após o término do 
mandato. Isso significa que, durante o mandato, ele não tem o 
que temer por consequências futuras acerca do que vier a 
dizer. Originariamente, o artigo não tinha o termo “quaisquer”, 
sendo acrescentado posteriormente por Emenda 
Constitucional. 

Deve ser frisado que opiniões, palavras e votos proferidas 
sem nenhuma relação com o desempenho do mandato 
representativo não são alcançados pela imunidade 
(entendimento do STF), somente as manifestações conexas 
ao cargo.  

A imunidade tem alcance limitado pela própria finalidade 
que a enseja. Cobra-se que o ato, para ser tido como imune à 
censura penal e cível, tenha sido praticado pelo congressista 
em conexão com o exercício do seu mandato. Apurado que o 
acontecimento se inclui no âmbito da imunidade material, não 

cabe sequer indagar se o fato, objetivamente, poderia ser tido 
como crime. Se a manifestação oral ocorre no recinto 
parlamentar, a jurisprudência atual dá como assentada a 
existência da imunidade. Se as palavras são proferidas fora do 
Congresso, haverá a necessidade de se perquirir o seu vínculo 
com a atividade de representação política. 

Assim, dentro do parlamento, o congressista pode falar 
absolutamente tudo, gozando da imunidade (lembrar, 
entretanto, que está sujeito ao controle disciplinar da Casa); se 
alguém é injuriado por parlamentar, beneficiado pela 
imunidade, e retruca de imediato, pode também se ver livre de 
repressão criminal (STF, Inq. 2.036). 

Essa imunidade também abrange os vereadores, mas 
somente dentro da circunscrição municipal, sendo absoluta se 
dentro da Câmara dos Vereadores.  

O STJ entende que a imunidade material pode ser suscitada 
de ofício pela justiça, mesmo que o parlamentar processado 
não tenha apresentado ela como matéria de defesa. Nesse 
sentido: 

 
Imunidade Formal  
 
Essa imunidade protege o parlamentar contra a prisão e, 

nos crimes praticados após a diplomação, torna possível a 
sustação do processo penal instaurado pelo STF. Assim, ela 
possui dois objetos diferentes: 

 
a) Imunidade formal quanto à prisão; 
b) Imunidade formal quanto ao processo. 
 
A imunidade formal não afasta a ilicitude da conduta 

criminosa do parlamentar. Antes, o STF somente podia 
receber denúncia contra Congressista mediante autorização 
da Casa em que atua. Com a EC nº 35/01, o processo passou a 
poder ser iniciado independentemente de autorização; porém, 
por iniciativa de partido político representado na Casa, após 
recebida a denúncia pelo STF por crime ocorrido após a 
diplomação e dada ciência a esta, poderão os membros da 
Casa, até a decisão final, votar para sustar o andamento do 
processo, mediante maioria absoluta de votos (art. 53, § 3º). 
O pedido de sustação feito por partido político deverá ser 
apreciado no prazo improrrogável de 45 dias, contados do 
recebimento pela Mesa Diretora. Logo, são requisitos para a 
imunidade processual: 

 
a) Crime deve ser praticado após a diplomação; 
b) STF deve dar ciência à Casa em que atua o 

congressista; 
c) Partido político deve pedir a sustação do processo; 
d) Votação na Casa pela sustação, que será efetivada 

pelo voto da maioria absoluta, em escrutínio secreto. 
 
Art. 53  
(...) 
§ 3º 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. 

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa 
respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco 
dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.  

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, 
enquanto durar o mandato.  

 
Não é possível a sustação por crimes ocorridos 

anteriormente à diplomação, os quais serão julgados pelo STF 
ante a prerrogativa de foro, como será visto adiante. Caso seja 
sustado o andamento, a prescrição não corre enquanto 
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suspenso o processo, voltando a ter curso quando o mandato 
se encerra. 

No caso de existir corréu não congressista, havendo a 
suspensão, o processo continuará correndo contra este, 
remetendo-se os autos à justiça comum competente. 

Desde a expedição do diploma (logo, antes da posse), os 
deputados somente poderão ser presos se em flagrante por 
crime inafiançável; não poderão ser presos com prisão civil. 

 
Art. 53 
(...) 
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do 

Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em 
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão 
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão.  

 
Após a prisão, a Casa Legislativa receberá os autos em 24 

horas; a prisão somente será mantida se a maioria de seus 
membros com ela anuir (art. 53, § 1º). Logo, se os autos do 
inquérito forem remetidos à casa e não houver votação 
em 24 horas, o congressista deve ser solto. 

O fundamento político é evitar que o parlamentar seja 
retirado da atividade para a qual foi democraticamente eleito 
pelo povo, já que ele exerce atividade política extremamente 
relevante para o Estado pelo cometimento de um crime de 
pouca envergadura.  

Importante salientar que, agora, com as novas medidas 
cautelares (Lei nº 12.403/11), quase todos os crimes são 
afiançáveis, com exceção dos previstos na Constituição. Se em 
data anterior à diplomação o indivíduo havia cometido 
certo crime e estava para ser preso, com a expedição do 
diploma a prisão não mais será possível. 

O STF firmou entendimento de que a imunidade formal 
não proíbe a prisão do Congressista quando determinada por 
sentença judicial transitada em julgado. Assim, mesmo que a 
Casa decida por não cassar o cargo dele, o Congressista 
cumprirá a pena, sendo reconduzido, se houver tempo, a seu 
cargo após a soltura. É situação esdrúxula, já que decisão 
judicial transitada em julgado suspende os direitos políticos. 

 
Subsistência das Imunidades 
 
As imunidades dos Congressistas subsistirão durante o 

estado de sítio, somente podendo ser suspensas mediante o 
voto de 2/3 dos membros da Casa respectiva. 

Porém, impossível suspender as imunidades 
relativamente aos atos praticados dentro dos recintos do 
Congresso. 

 
Art. 53 (...) 
(...) 
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores 

subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 
suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da 
Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do 
recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis 
com a execução da medida. 

 
Foro Especial em Razão da Função 
 
Pelo foro especial, desde a expedição do diploma os 

Congressistas somente poderão ser julgados pelo STF ante a 
prática de crime comum; se a causa for relativa às Justiças 
especializadas ou tiver natureza cível, não há se falar em 
prerrogativa de função. 

É muito comum que os deputados federais, após longos 
anos sendo processados perante o STF, renunciem ao cargo 
pouco antes do julgamento. Nesses casos, o STF declarava sua 

incompetência superveniente e remetia os autos à primeira 
instância da Justiça competente. Evidentemente que isso é um 
absurdo, mas era sempre aceito. 

Os inquéritos policiais também deverão correr 
perante o STF, não tendo a polícia federal atribuição para 
iniciá-los de ofício. Se isso não for obedecido, cabe 
reclamação por usurpação da competência do Supremo. 

Se findar o mandato sem findar o processo ou caso 
renuncie ou seja cassado o mandato do congressista, deverá o 
processo ser remetido à Justiça comum competente.  

Caso o Congressista estivesse sendo criminalmente 
processado antes de se eleger, os autos subirão da Justiça 
Comum para o STF, considerando-se válidos todos os atos 
processuais já praticados, e tendo normal curso o processo 
sem possibilidade de sustá-lo. 

Os deputados estaduais possuem foro privilegiado perante 
o TJ, enquanto os Vereadores poderão ter foro privilegiado 
também perante o TJ, se a Constituição Estadual assim o 
prever. 

O foro privilegiado, por evidente, não se aplica aos 
suplentes dos Congressistas, já que é uma proteção dirigida ao 
exercício efetivo do cargo. Somente restarão eles protegidos 
com eventual posse no cargo.  

 
Afastamento do Poder Legislativo  
 
Caso os Congressistas assumam cargo de Ministro de 

Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do DF, 
de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática 
temporária, não perderá ele o mandato; será, pois, afastado. 
Assim, se, por exemplo, ele assumir Prefeitura de cidade do 
interior ou cargo de Secretário de Município, perderá o cargo. 

Entretanto, como as imunidades são do cargo, e não da 
pessoa, segundo o STF, elas não subsistem. Porém, a 
prerrogativa de foro permanece. 

 
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou 

Senador: 
I - investido no cargo de Ministro de Estado, 

Governador de Território, Secretário de Estado, do 
Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou 
chefe de missão diplomática temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de 
doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o afastamento não 
ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

 
Incompatibilidades 
 
Trata-se de determinadas proibições atribuídas pela 

CF/88aos Congressistas. Elas podem ocorrer de acordo com 
dois momentos: 

 
a) Desde a expedição do diploma: 
 
- Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito 

público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

- Aceitar ou EXERCER cargo, função ou emprego 
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, 
nas entidades constantes da alínea anterior; 

 
b) Desde a posse: 
 
- Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa 

que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
de direito público, ou nela exercer função remunerada; 

- Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad 
nutum, nas entidades referidas no inciso I, "a"; 
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- Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere o inciso I, "a"; 

- Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público 
eletivo. 

 
Perda do Mandato 

Perda Mediante Provocação 
 
Casos em que o Congressista, mesmo incidindo no erro, 

não perderá automaticamente o cargo. São eles: 
a) Incidência em alguma das incompatibilidades; 
b) Quebra do decoro parlamentar; segundo 

entendimento do STF, não cabe ao judiciário reavaliar a 
motivação que levou a Casa Legislativa a cassar o parlamentar 
por falta de decoro, embora controle a observância de 
garantias formais, como a da ampla defesa. 

c) Condenação criminal transitada em julgado. Nesses 
casos, para que ocorra a perda do mandato, é necessário: 

- A Mesa ou um Partido Político provoque a entrada em 
pauta do assunto; 

- Seja oportunizada a ampla defesa e o contraditório ao 
acusado; 

- Votação, a favor da perda, da maioria absoluta dos 
membros da Casa, ante voto secreto. 

 
Art. 55 (...) 
§ 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato 

será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado 
Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante 
provocação da respectiva Mesa ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla 
defesa. 

 
Perda Automática 
 
Perderão automaticamente o cargo, mediante a 

comprovação, os Congressistas que: 
a) Deixarem de comparecer a 1/3 das sessões 

ordinárias da Casa, salvo licença ou missão autorizada; 
b) Perder ou tiverem suspensos os direitos políticos; 
c) Quando o decretar a Justiça Eleitoral. Nesse caso, a 

decisão da Justiça Eleitoral produz efeitos imediatos, salvo se 
eventual recurso interposto pelo congressista for recebido no 
efeito suspensivo.  

Nesses casos, a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de 
seus membros, ou de partido político representado no 
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 

Aqui, haverá ampla defesa, mas somente para o 
congressista tentar comprovar que os fatos não são 
verdadeiros. 

 
Art. 55. (...) 
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda 

será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou 
mediante provocação de qualquer de seus membros, ou 
de partido político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa. 

 
Renúncia ao Mandato 
 
No caso de existir renúncia ao mandato pelo parlamentar 

antes do início do processo que vise à decretação da perda, a 
renúncia será plenamente válida. 

 
Art. 55 (...) 
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo 

que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos 
deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 
deliberações finais de que tratam os § § 2º e 3º. 

Importante destacar qual é o momento em que considera-
se iniciado o processo político de perda do cargo para fins de 
determinar o termo final de eficácia da renúncia. O processo se 
inicia assim que o relatório elaborado pela Comissão de Ética 
é recebido com protocolo na Mesa da Casa. Segundo 
entendimento do STF, a fase da comissão de ética é uma 
fase preliminar ao início do processo que vise à perda do 
mandato. Diferentemente, se for após a instauração (ou seja, 
recebimento pela Mesa da Câmara do pedido de cassação do 
mandato), a renúncia fica suspensa até a decisão. Caso haja 
decisão pela manutenção do cargo, a renúncia será aceita; já se 
a decisão for pela cassação, o Congressista perde o cargo, 
ficando inelegível por 08 anos (art. 52, p. único c/c art. 55, § 4º 
da CF/88). 

 
Manutenção do Mandato 
 
Não perderá o mandato o Congressista que estiver: 
a) Investido no cargo de Ministro de Estado, 

Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito 
Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de 
missão diplomática temporária; 

b) Licenciado pela respectiva Casa por motivo de 
doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o afastamento não 
ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

No caso da letra “a”, o Congressista poderá optar pela 
remuneração de seu cargo de origem ou pelo daquele em que 
em exercício. 

 
Deputados Estaduais, Distritais e Vereadores 
 
Os deputados estaduais e distritais dispõem das mesmas 

prerrogativas atribuídas constitucionalmente aos 
Congressistas, ou seja, a tudo o que já foi aqui estudado, com 
as devidas adaptações do órgão judiciário e da Casa 
competente para julgar o crime de responsabilidade. 

Já os vereadores não possuem imunidade formal. 
Processos aberto contra eles não poderão ser sustados pela 
câmara municipal. Ademais, sua imunidade material somente 
tem valia nos estritos limites territoriais do Município em que 
exercem a vereança (art. 29, VIII). 

Ademais, Vereadores não têm a prerrogativa de somente 
serem presos em flagrante de crimes inafiançáveis. 

 
Texto Constitucional sobre o assunto: 
 

CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 

 
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 

Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 
quatro anos. 

 
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal. 

§ 1º - O número total de Deputados, bem como a 
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano 
anterior às eleições, para que nenhuma daquelas 
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 
setenta Deputados. (Vide Lei Complementar nº 78, de 
1993) 
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§ 2º - Cada Território elegerá quatro Deputados. 
 
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de 

representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário. 

§ 1º - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos. 

§ 2º - A representação de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e dois terços. 

§ 3º - Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
 
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, 

as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão 
tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 
absoluta de seus membros. 

 
SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL 
 
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 

Presidente da República, não exigida esta para o 
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, especialmente sobre: 

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de 
rendas; 

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado; 

III - fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas; 

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
de desenvolvimento; 

V - limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União; 

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de 
áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas 
Assembleias Legislativas; 

VII - transferência temporária da sede do Governo 
Federal; 

VIII - concessão de anistia; 
IX - organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos 
Territórios e organização judiciária e do Ministério 
Público do Distrito Federal;  

X - criação, transformação e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, observado o que estabelece 
o art. 84, VI, b;  

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública;  

XII - telecomunicações e radiodifusão; 
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações; 
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da 

dívida mobiliária federal. 
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 
4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.  

 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

II - autorizar o Presidente da República a declarar 
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da 
República a se ausentarem do País, quando a ausência 
exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 
dessas medidas; 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 
delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados 

Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 
37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;   

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I;  

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a 
execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes; 

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de 
concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de 
Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes 
a atividades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o 

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra 
de riquezas minerais; 

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão 
de terras públicas com área superior a dois mil e 
quinhentos hectares. 

 
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, 

ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar 
Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República 
para prestarem, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, importando crime de 
responsabilidade a ausência sem justificação adequada. 

§ 1º - Os Ministros de Estado poderão comparecer ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer 
de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante 
entendimentos com a Mesa respectiva, para expor 
assunto de relevância de seu Ministério. 

§ 2º - As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de 
informações a Ministros de Estado ou a qualquer das 
pessoas referidas no caput deste artigo, importando em 
crime de responsabilidade a recusa, ou o não - 
atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a 
prestação de informações falsas.  

 
SEÇÃO III 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 

Deputados: 
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a 

instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado; 

II - proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso 
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Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa; 

III - elaborar seu regimento interno; 
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, 

polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 
para fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias;  

V - eleger membros do Conselho da República, nos 
termos do art. 89, VII. 

 
SEÇÃO IV 

DO SENADO FEDERAL 
 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente 

da República nos crimes de responsabilidade, bem como 
os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza 
conexos com aqueles;  

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-
Geral da República e o Advogado-Geral da União nos 
crimes de responsabilidade; 

III - aprovar previamente, por voto secreto, após 
arguição pública, a escolha de: 

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados 
pelo Presidente da República; 

c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do banco central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após 

arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente; 

V - autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI - 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; 

VII - dispor sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito externo e interno da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder 
Público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão 
de garantia da União em operações de crédito externo e 
interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições para o 
montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal; 

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a 
exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República 
antes do término de seu mandato; 

XII - elaborar seu regimento interno; 
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, 

polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 
para fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias;  

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos 
termos do art. 89, VII. 

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do 
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações 
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Municípios.  

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, 
funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal 
Federal, limitando-se a condenação, que somente será 
proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à 
perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o 
exercício de função pública, sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis. 

 
SEÇÃO V 

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES 
 
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil 

e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 
votos.  

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do 
diploma, serão submetidos a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal.  

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do 
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em 
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão 
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão.  

§ 3º 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.  

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa 
respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco 
dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.  

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, 
enquanto durar o mandato. 

§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a 
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas 
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas 
que lhes confiaram ou deles receberam informações.  

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados 
e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de 
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.  

§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores 
subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 
suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da 
Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do 
recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis 
com a execução da medida.  

 
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de 

direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego 
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad 
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior; 

II - desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de 

empresa que goze de favor decorrente de contrato com 
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função 
remunerada; 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 97 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis 
"ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a"; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer 
das entidades a que se refere o inciso I, "a"; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato 
público eletivo. 

 
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas 

no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com 

o decoro parlamentar; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão 

legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a 
que pertencer, salvo licença ou missão por esta 
autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 

previstos nesta Constituição; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença 

transitada em julgado. 
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além 

dos casos definidos no regimento interno, o abuso das 
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 
Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato 
será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado 
Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da 
respectiva Mesa ou de partido político representado no 
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013) 

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda 
será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou 
mediante provocação de qualquer de seus membros, ou 
de partido político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa. 

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo 
que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos 
deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 
deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.  

 
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou 

Senador: 
I - investido no cargo de Ministro de Estado, 

Governador de Território, Secretário de Estado, do 
Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou 
chefe de missão diplomática temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de 
doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o afastamento não 
ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

§ 1º - O suplente será convocado nos casos de vaga, de 
investidura em funções previstas neste artigo ou de 
licença superior a cento e vinte dias. 

§ 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á 
eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze 
meses para o término do mandato. 

§ 3º - Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador 
poderá optar pela remuneração do mandato. 

 
Das reuniões  
 
Nos termos do artigo 57 da Constituição Federal, o período 

em que os parlamentares deliberam e aprovam as normas 
legais que vão reger a República Federativa do Brasil é o 
compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de 
agosto a 22 de dezembro. Durante o resto do ano os deputados 
e senadores estão de férias. 

Contudo, por causa da relevância dos cargos que ocupam, 
as férias, ou seja, os recessos dos parlamentares podem ser 

interrompidos. São as hipóteses de convocação extraordinária 
do Congresso Nacional. 

A convocação extraordinária é uma situação excepcional 
(que foge à normalidade), em que as deliberações das Casas 
Legislativas ocorrem durante os recessos legislativos. 

 
Texto Constitucional pertinente ao tema: 
 

SEÇÃO VI 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, 

na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º 
de agosto a 22 de dezembro.  

§ 1º - As reuniões marcadas para essas datas serão 
transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando 
recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

§ 2º - A sessão legislativa não será interrompida sem a 
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 3º - Além de outros casos previstos nesta 
Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
reunir-se-ão em sessão conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legislativa; 
II - elaborar o regimento comum e regular a criação de 

serviços comuns às duas Casas; 
III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-

Presidente da República; 
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar. 
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões 

preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano 
da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das 
respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada 
a recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente.  

§ 5º - A Mesa do Congresso Nacional será presidida 
pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos 
serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de 
cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. 

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso 
Nacional far-se-á:  

I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de 
decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, 
de pedido de autorização para a decretação de estado de 
sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do 
Vice-Presidente- Presidente da República; 

II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a 
requerimento da maioria dos membros de ambas as 
Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, 
em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da 
maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional.  

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso 
Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual 
foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, 
vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão 
da convocação.  

§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de 
convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão 
elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.  

 
Das comissões 
 
José Afonso da Silva define as comissões parlamentares 

como "organismos constituídos em cada Câmara, composto de 
número geralmente restrito de membros, encarregados de 
estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar 
pareceres".  
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De acordo com o art. 58, as comissões podem ser 
permanentes ou temporárias e serão constituídas na forma e 
com as atribuições previstas no Regimento Interno do 
Congresso Nacional e de cada Casa, já que existirão comissões 
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

Estabelece o art. 58, §1º, que na constituição das Mesas e 
de cada Comissão é assegurada, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa. 

 
Texto Constitucional pertinente ao tema: 
 

SEÇÃO VII 
DAS COMISSÕES 

 
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão 

comissões permanentes e temporárias, constituídas na 
forma e com as atribuições previstas no respectivo 
regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

§ 1º - Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é 
assegurada, tanto quanto possível, a representação 
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares 
que participam da respectiva Casa. 

§ 2º - às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na 
forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se 
houver recurso de um décimo dos membros da Casa; 

II - realizar audiências públicas com entidades da 
sociedade civil; 

III - convocar Ministros de Estado para prestar 
informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das 
autoridades ou entidades públicas; 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou 
cidadão; 

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, 
regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles 
emitir parecer. 

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que 
terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de 
seus membros, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

§ 4º - Durante o recesso, haverá uma Comissão 
representativa do Congresso Nacional, eleita por suas 
Casas na última sessão ordinária do período legislativo, 
com atribuições definidas no regimento comum, cuja 
composição reproduzirá, quanto possível, a 
proporcionalidade da representação partidária 
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; 

III - 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 

                                                 
48 Comissões parlamentares de inquérito no direito brasileiro. José de 
Ribamar Barreiros Soares. Biblioteca Digital da Câmara dos 

pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório; 

IV - 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, e demais entidades referidas no 
inciso II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social a União participe, de 
forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste 
ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso 
Nacional, 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; 

VIII - 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; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote 
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados. 

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será 
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que 
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis. 

§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no 
prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas 
no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 

§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação 
de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 

§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, 
trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. 

 
Comissões parlamentares de inquérito 
 
As Comissões Parlamentares de Inquérito têm um papel de 

grande importância no que tange à fiscalização de atividades 
de interesse público. Essas Comissões foram adotadas na 
Câmara dos Deputados, a partir da Constituição de 1934, com 
a aplicação subsidiária do Processo Penal Comum. 
Posteriormente, também foi instituída no Senado Federal. O 
objetivo das CPIs é investigar fatos determinados, diante do 
que se afigura inviável a criação de CPI para investigar a 
prática de delitos, em substituição à investigação policial, ou 
para processar e julgar agentes de crimes.48 

São previstas no art. 58, § 3º, da CF/88: 
Art. 58 (...) 
§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que 

terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de 

Deputados Centro de Documentação e Informação Coordenação de 
Biblioteca http://bd.camara.gov.br 
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seus membros, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

A Lei nº 1.579, de 1952, é o diploma legal que trata das 
Comissões Parlamentares de Inquérito. São comissões 
temporárias, criadas separadamente, por cada Casa, ou em 
conjunto (quando receberão o nome de CPMI). Elas exercem 
atuação típica do Poder Legislativo, que é fiscalizar atos 
conexos ao Poder Público. Terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais. 

 
Criação 
 
Sua criação depende de: 
a) Requerimento de 1/3 dos membros da Casa ou das 

Casas, se mista; 
b) Indicação de fato determinado a ser objeto de 

investigação; 
O fato pode ser singular ou múltiplo, marcado por um 

ponto comum. Tudo o que disser respeito, direta ou 
indiretamente, ao fato determinado que ensejou a criação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser investigado. Ao 
ver do STF, a CPI "não está impedida de investigar fatos que se 
ligam, intimamente, com o fato principal". A exigência de que, 
no ato de instauração da CPI, seja indicado com clareza o fato 
bem delimitado que ela se propõe a investigar mostra-se 
importante para o próprio controle das atividades da 
comissão. A CPI não pode alargar o âmbito do seu inquérito 
para além do que, direta ou indiretamente, disser respeito ao 
objetivo para o qual foi criada. 

c) Fixação de um prazo certo para a conclusão dos 
trabalhos. Esse prazo é impróprio, já que poderá, 
justificadamente, ser dilatado, desde que não perpasse uma 
legislatura. 

De acordo com o STF, basta a entrega do requerimento e 
do cumprimento dos requisitos ao Presidente da Casa para que 
a Comissão seja criada. É um direito das minorias 
parlamentares, não sendo necessária votação aprovando a 
criação. Esse entendimento também vale para as CPIs dos 
Estados, DF e Municípios, os quais não podem estabelecer 
outros requisitos que não os previstos na CF/88. 

  
Poderes de Investigação 
 
De acordo com a CF/88, elas possuem poderes próprios de 

autoridades judiciais. Porém, estes poderes são limitados. Há 
coisas que elas não podem fazer em função da reserva de 
jurisdição. 

Elas não poderão investigar fatos que dizem respeito 
estritamente à competência de outros membros da federação, 
além de não poderem questionar atos de natureza 
jurisdicional. Em geral, pode a CPI: 

a) Convocar particulares e autoridades públicas para 
depor; 

"O direito de requerer informações aos ministros de 
Estado foi conferido pela Constituição tão somente às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e não a 
parlamentares individualmente. Precedentes. O 
entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que o 
parlamentar individualmente não possui legitimidade para 
impetrar mandado de segurança para defender prerrogativa 
concernente à Casa Legislativa a qual pertence. No caso, não 
está caracterizada a legitimidade passiva do ministro de 
Estado da Fazenda, uma vez que o projeto de implantação do 
teleférico no Complexo do Alemão, no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento, foi elaborado pelo Departamento 
de Urbanização de Assentamentos Precários do Ministério das 
Cidades, cabendo a este o fornecimento das informações 
pretendidas. Agravo regimental a que se nega provimento" 

(RMS 28.251-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento 
em 18-10-2011, Segunda Turma, DJE de 22-11-2011.) 

b) Utilizar a polícia judiciária para localizar e conduzir, 
coercitivamente, testemunhas (se não comparecerem, pode 
determinar a condução coercitiva. Todos estão obrigados a 
depor na CPI, mas algumas autoridades podem marcar hora, 
dia e local, desde que razoáveis, a CPI oferta 03 datas e 
horários e a autoridade escolhe); 

c) Determinar as diligências, as perícias e os exames 
necessários, bem como requisitar informações e buscar todos 
os meios de prova legalmente admitidos (exemplo: requisitar 
auditores da Receita Federal e do Banco Central); 

d) Determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e 
telefônico do investigado; 

e) Prender em flagrante delito; 
f) Requerer inspeções e auditorias. 
Todos os poderes das CPIs federais cabem também às dos 

demais entes da federação. As decisões da CPI deverão ser 
tomadas por maioria absoluta e todas elas deverão ser 
fundamentadas sob pena de nulidade absoluta. Isso 
porque, se elas possuem poderes próprios de autoridades 
judiciais, estão, como estas, obrigadas a fundamentar suas 
decisões. 

 
Direitos dos Depoentes 
 
São assegurados aos depoentes o direito de: 
a) Permanecer calados durante o interrogatório, 

mesmo na condição de testemunhas; 
b) Negar-se a responder perguntas para proteger o 

sigilo profissional; 
c) Negar-se a responder perguntas que se incriminem; 
d) Ser assistidos por advogado em seus depoimentos, de 

forma ativa. Isso quer dizer que eles podem consultar o 
advogado sobre como responder a alguma pergunta; 

e) Recorrer ao Poder Judiciário se entenderem que seus 
direitos estão sendo violados. 

Os depoentes não têm direito ao contraditório em uma CPI. 
 
Restrições 
 
Não cabe à CPI: 
 
a) Determinar qualquer espécie de prisão, salvo em 

flagrante; 
b) Determinar medidas cautelares de ordem penal ou 

civil; 
c) Determinar a busca e apreensão de documentos 

domiciliar; 
d) Autorizar interceptações telefônicas; 
e) Anular atos do Poder Executivo; 
f) Decretar a indisponibilidade de bens. 
De acordo com o STF, as CPIs não poderão conferir 

publicidade indevida a dados sigilosos obtidos no curso das 
investigações. 

A investigação parlamentar, por mais graves que sejam os 
fatos pesquisados pela Comissão legislativa, não pode desviar-
se dos limites traçados pela Constituição nem transgredir as 
garantias, que, decorrentes do sistema normativo, foram 
atribuídas à generalidade das pessoas, físicas e/ou jurídicas. 

A unilateralidade do procedimento de investigação 
parlamentar não confere, à CPI, o poder de agir 
arbitrariamente em relação ao indiciado e às testemunhas, 
negando-lhes, abusivamente, determinados direitos e certas 
garantias que derivam do texto constitucional ou de preceitos 
inscritos em diplomas legais. 

No contexto do sistema constitucional brasileiro, a 
unilateralidade da investigação parlamentar - à semelhança do 
que ocorre com o próprio inquérito policial - não tem o condão 
de abolir os direitos, de derrogar as garantias, de suprimir as 
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liberdades ou de conferir, à autoridade pública (investida, ou 
não, de mandato eletivo), poderes absolutos na produção da 
prova e na pesquisa dos fatos. 

A exigência de respeito aos princípios consagrados em 
nosso sistema constitucional não frustra nem impede o 
exercício pleno, por qualquer CPI, dos poderes investigatórios 
de que se acha investida. 

O ordenamento positivo brasileiro garante, às pessoas em 
geral, qualquer que seja a instância de Poder, o direito de 
fazer-se assistir, tecnicamente, por Advogado, a quem 
incumbe, com apoio no Estatuto da Advocacia, comparecer às 
reuniões da CPI, sendo-lhe lícito reclamar, verbalmente ou por 
escrito, contra a inobservância de preceitos constitucionais, 
legais ou regimentais, notadamente nos casos em que o 
comportamento arbitrário do órgão de investigação 
parlamentar vulnere as garantias básicas daquele - indiciado 
ou testemunha - que constituiu, para a sua defesa, esse 
profissional do Direito. 

A função de investigar não pode resumir-se a uma sucessão 
de abusos nem deve reduzir-se a atos que importem em 
violação de direitos ou que impliquem desrespeito a garantias 
estabelecidas na Constituição e nas leis. O inquérito 
parlamentar, por isso mesmo, não pode transformar-se em 
instrumento de prepotência nem converter-se em meio de 
transgressão ao regime da lei. 

Os fins não justificam os meios. Há parâmetros ético-
jurídicos que não podem nem devem ser transpostos pelos 
órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do Estado. Os 
órgãos do Poder Público, quando investigam, processam ou 
julgam, não estão exonerados do dever de respeitar os estritos 
limites da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os 
fatos cuja prática tenha motivado a instauração do 
procedimento estatal. 

 
Controle Judicial da CPI 
 
A Comissão está vinculada à Casa Legislativa em que surge, 

e os seus atos são imputáveis a essa mesma Casa. Isso traz 
consequências relevantes, do ponto de vista da competência 
jurisdicional para apreciar os seus atos. Uma CPI no âmbito do 
Congresso Nacional sujeita-se ao controle judicial, por meio de 
habeas corpus ou de mandado de segurança, diretamente pelo 
Supremo Tribunal Federal.  

“A Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto 
projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada 
mais é senão a longa manus do próprio Congresso Nacional 
ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em 
consequência, em tema de mandado de segurança ou de 
habeas corpus, ao controle jurisdicional originário do 
Supremo Tribunal Federal (CR, art. 102, I, d e i)". (MS 23452, 
Relator(a):  Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, julgado em 
16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01990-01 
PP-00086) 

Esse entendimento confere amplitude ao art. 102, I, d, da 
Constituição, que prevê competência originária do STF para 
apreciar mandado de segurança contra ato da Mesa da Câmara 
ou do Senado — e não contra ato de comissões dessas Casas.  

O mandado de segurança deve apontar como autoridade 
coatora o presidente da CPI. O STF registra precedente 
recusando que a Mesa do Senado fosse indicada como 
autoridade coatora em mandado de segurança impetrado 
contra ato de CPI. 

 
Questões 

 
01. (PC/SC - Delegado de Polícia - ACAFE/2014) 

Especificamente, quanto a competência da Câmara de 
Deputados, assinale a alternativa correta. 

(A) Compete preferencialmente à Câmara dos Deputados 
dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias. 

(B) Compete à Câmara dos Deputados autorizar, por três 
quintos de seus membros, a instauração de processo contra o 
Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de 
Estado. 

(C) Compete privativamente à Câmara dos Deputados 
eleger membros do Conselho da República. 

(D) Compete privativamente à Câmara dos Deputados 
proceder à tomada de contas do Presidente da República, 
quando não apresentadas ao Senado dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa. 

(E) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou 
qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de 
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República para prestarem, 
pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, importando sempre crime de responsabilidade 
a ausência. 

 
02. (PC/SP - Delegado de Polícia - VUNESP/2014) A 

respeito de ações penais contra Deputados e Senadores, 
assinale a alternativa correta. 

(A) No caso de sustação da ação criminal, não há 
suspensão da prescrição, que permanecerá em curso. 

(B) Somente após a posse serão submetidos a 
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

(C) Recebendo, o Supremo Tribunal Federal dará ciência 
à Casa respectiva, que poderá sustar o andamento da ação. 

(D) As imunidades de Deputados ou Senadores não 
subsistirão durante o estado de sítio ou de guerra. 

(E) Desde a expedição do Diploma, não poderão ser 
presos, exceto pela prática de crime inafiançável. 

 
03. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) No 

que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes 
itens.  

Constitui competência exclusiva do Congresso Nacional a 
sustação dos atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
04. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) No 

que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes 
itens.  

Caso o Senado Federal suspenda a execução de lei 
declarada inconstitucional, em sede de controle difuso, pelo 
Supremo Tribunal Federal, não haverá óbice no ordenamento 
jurídico brasileiro para que, posteriormente, o Senado Federal, 
por motivos de conveniência política, anule a resolução que 
efetuar tal suspensão. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
05. (SEFAZ/RJ - Auditor Fiscal da Receita Federal - 

FCC/2014) Alterar a Constituição da República, para que uma 
parte dos Deputados Federais seja eleita por outro sistema que 
não o proporcional, 

(A) é possível, mediante proposta de emenda 
constitucional discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, aprovada pela obtenção, em ambos, 
de três quintos dos votos dos respectivos membros. 

(B) é possível, mediante proposta de emenda 
constitucional a ser discutida e votada no Congresso Nacional, 
em sessão unicameral, aprovada pela maioria absoluta dos 
votos dos respectivos membros. 
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(C) não é possível, pois a referida alteração deve ser feita 
por meio da manifestação do Poder Constituinte Originário. 

(D) é possível, mediante a aprovação de projeto de lei 
complementar pelo voto da maioria absoluta da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, em um só turno de discussão 
e votação. 

(E) é possível, mediante a aprovação de decreto 
legislativo baseado em proposta de iniciativa popular 
subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
distribuído, pelo menos, por cinco Estados, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

 
06. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - 

CESPE/2014) Com relação à organização dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça, 
julgue os itens que se seguem. 

Desde a expedição do diploma, a imunidade formal protege 
o parlamentar contra a prisão, inclusive a civil, ressalvada a 
hipótese de flagrante de crime inafiançável. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
07. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

Compete privativamente ao Senado Federal proceder à 
tomada de contas do Presidente da República, quando não 
apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
08. (TRE-TO - Analista Judiciário - FCC) Compete 

privativamente ao Senado Federal: 
(A) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da 

República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder 
a quinze dias. 

(B) resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

(C) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição 
pública, a escolha do Procurador-Geral da República. 

(D) sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa. 

(E) proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. 

 
09. (Prefeitura de Recife/PE - Procurador- FCC/2014) 

A renúncia ao mandato comunicada formal e publicamente por 
Senador, após a instauração de processo disciplinar voltado à 
perda de mandato parlamentar em face de conduta 
incompatível com o decoro parlamentar 

(A) enseja a convocação imediata do respectivo suplente, 
pela Mesa Diretora do Senado Federal, para que tome posse no 
cargo de Senador. 

(B) determina o arquivamento do processo por perda de 
objeto. 

(C) tem seus efeitos suspensos até a deliberação final do 
Senado Federal sobre a perda do mandato.  

(D) tem como consequência imediata a inabilitação, por 
oito anos, para o exercício de função pública. 

(E) somente produz efeitos caso admitida por decisão da 
Mesa Diretora do Senado Federal. 

 
10. (TRT/16ª REGIÃO/MA - Analista Judiciário - 

FCC/2014) Analise a seguinte situação hipotética: “Tício, Juiz 
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, é indicado 
pelo Tribunal Superior do Trabalho para compor este Tribunal 
Superior e ocupar a vaga do Ministro Fúlvio, aposentado neste 
ano de 2014”. Antes de ser nomeado pelo Presidente da 

República o nome do Magistrado Tício deverá ser aprovado 
pela maioria 

(A) absoluta do Senado Federal. 
(B) absoluta do Congresso Nacional. 
(C) simples do Senado Federal.  
(D) simples do Congresso Nacional.  
(E) absoluta do Supremo Tribunal Federal. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: C. 
A eleição de membros do Conselho da República é de 

competência privativa tanto da Câmara dos Deputados (artigo 
51, V, CF), quanto do Senado Federal (artigo 52, XIV, CF), sendo 
referido Conselho regulamentado nos artigos 89 e 90 da 
Constituição Federal. 

 
02. Resposta: C. 
É o que prevê o artigo 53, §3º, CF: “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”. 

 
03. Resposta: Certo. 
Neste sentido, prevê a Constituição no artigo 49, V: “É da 

competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] V - sustar os 
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”. 

 
04. Resposta: Errado. 
Nos termos do artigo 52, X, CF: “Compete privativamente 

ao Senado Federal: [...] X - suspender a execução, no todo ou 
em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal”. Entretanto, feito isso, 
não cabe voltar atrás, sob pena de se gerar uma situação de 
instabilidade jurídica, política e social. 

 
05. Resposta: A. 
Trata-se de emenda constitucional que não atinge 

nenhuma das cláusulas pétreas, notadamente, não atinge a 
forma federativa de Estado e nem a separação dos Poderes 
(artigo 60, §4º, CF). Ausente a vedação de emenda e se 
tratando de matéria constitucional, pode ser alterada por 
emenda à Constituição. 

 
06. Resposta: Certo. 
É o que se extrai do §2º do artigo 53, CF: “Desde a 

expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. 
Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro 
horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão”.  

 
07. Resposta: Errado. 
Trata-se de competência privativa da Câmara dos 

Deputados, não do Senado Federal, conforme artigo 51, II, CF: 
“Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
[...] II - proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa”. 

 
08. Resposta: C. 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição 

pública, a escolha de: 
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta 

Constituição; 
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b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo 
Presidente da República; 

c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do banco central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar. 
 
09. Resposta: C. 
É o que prevê o artigo 55, § 4º, CF: “A renúncia de 

parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à 
perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos 
suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 
3º”.  

 
10. Resposta: A. 
Nos termos do artigo 52, III, “a”, CF: “Compete 

privativamente ao Senado Federal: [...] III - aprovar 
previamente, por voto secreto, após arguição pública, a 
escolha de: a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição”; sendo que a respeito prevê o artigo 111-A, CF: 
“o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete 
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e 
cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação pela maioria 
absoluta do Senado Federal”. 

 

 
 
O Brasil adota o sistema inglês ou sistema de unicidade de 

jurisdição, no qual somente o Poder Judiciário tem jurisdição, 
somente ele pode dizer, em caráter definitivo, o direito 
aplicável aos casos concretos litigiosos submetidos à sua 
apreciação. 

Logo, não existe no Brasil a coisa julgada administrativa, 
tampouco a jurisdição administrativa. 

São características essenciais de um Poder Judiciário 
independente e imparcial as diversas prerrogativas da 
magistratura, como a vitaliciedade, inamovibilidade, dentre 
outros. 

O Poder Judiciário exerce, além de sua função típica, 
funções atípicas normativas e administrativas. 

 
Disposições gerais  
 
O Poder Judiciário é um dos três poderes clássicos 

previstos pela doutrina e consagrado como poder autônomo e 
independente de importância crescente no Estado de Direito, 
pois, como afirma Sanches Viamonte49, sua função não 
consiste somente em administrar a Justiça, sendo mais, pois 
seu mister é ser o verdadeiro guardião da Constituição, com a 
finalidade de preservar, basicamente, os princípios da 
legalidade e igualdade, sem os quais os demais tornar-se-iam 
vazios. Esta concepção resultou da consolidação de grandes 
princípios de organização política, incorporados pelas 
necessidades jurídicas na solução de conflitos. 

                                                 
49 Temas de Direito Constitucional. São Paulo: Acadêmica, 1993. p. 36.  

Assim, dentro do sistema de separação de Poderes 
compete ao Poder Judiciário a função jurisdicional do Estado, 
ou seja, de distribuição de justiça, de resolver litígios, de 
aplicação da lei ao caso concreto, que lhe é posto, resultante de 
um conflito de interesses.   

Contudo, o Judiciário, como os demais Poderes do Estado, 
possui outras funções, denominadas atípicas, de natureza 
administrativa e legislativa. 

Desta forma, o Poder Judiciário além de suas funções 
típicas de preservar pela Constituição Federal e exercer a 
jurisdição (Jurisdição significa a aplicação da lei ao caso 
concreto), exerce funções atípicas como organizar suas 
secretárias e serviços auxiliares (art. 96, I, b, da CF). 

À função jurisdicional atribui-se o papel de fazer valer o 
ordenamento jurídico no caso concreto, se necessário de 
forma coativa, ainda que em substituição à vontade das partes. 

Atipicamente, por expressa delegação constitucional, os 
demais poderes exercem atividades jurisdicionais (a exemplo 
do art. 52, inc. I, da CF, que atribui ao Senado a competência 
para julgar algumas autoridades por crime de 
responsabilidade). Competência é o limite da jurisdição. 

 
Princípios 
 
Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário: O 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece que “a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. Tal garantia assegura o direito de ação, de invocar a 
tutela jurisdicional a qualquer cidadão. 

 
Princípio da Inércia: O Poder Judiciário só se manifesta 

quando provocado. Trata-se de uma forma de garantir a sua 
imparcialidade. 

 
Princípio do Devido Processo Legal: A prestação 

jurisdicional deve ser prestada com a observância de todas as 
formalidades legais. Decorre deste princípio uma série de 
outros princípios, como os do juiz natural e do promotor 
natural (CF, art. 5º, LIII), do contraditório e da ampla defesa 
(CF, art. 5º, LV), da proibição das provas ilícitas (CF, art. 5º, 
LVI) e da publicidade dos atos processuais (CF, art. 5º, LX). 

 
Quinto Constitucional: um quinto do Tribunal Superior 

do Trabalho, dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho e 
dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal (Tribunais de 
Justiça e Tribunais da Justiça Militar) é composto de membros 
do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de 
advogados de notório saber jurídico e ilibada reputação, com 
mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados 
por lista sêxtupla da respectiva classe (arts. 94, 111-A, I e 115, 
I da CF). 

 
Órgãos do Poder Judiciário 
 
Os órgãos do Poder Judiciário são aqueles relacionados no 

art. 92 da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal 
Federal e os demais Tribunais Superiores (Superior Tribunal 
de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do 
Trabalho e Superior Tribunal Militar) têm sede em Brasília e 
jurisdição em todo o território nacional. 

 
Conforme previsão constitucional, são órgãos do Poder 

Judiciário: 
 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;  
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

8. Poder Judiciário 
8.1. Disposições gerais 

8.2. Órgãos do Poder Judiciário 
8.2.1. Organização e 

competências, Conselho Nacional 
de Justiça 

8.2.1.1. Composição e 
competências 
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IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios. 
 
A Justiça Federal e a Estadual 
 
A Justiça Comum é composta pela Justiça Federal e pela 

Justiça Estadual Originária. À Justiça Federal e à Justiça 
Estadual competem as demais matérias não abrangidas pelas 
Justiças Especiais. Por essa razão são chamadas Justiça 
Comum. 

Compete à Justiça Federal as causas em que a União, 
entidade autárquica ou empresa pública federal, forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes. À Justiça Comum Estadual cabe o julgamento das 
demais matérias, por exclusão. 

 
Texto da Constituição Federal pertinente ao tema: 

 
CAPÍTULO III 

DO PODER JUDICIÁRIO 
Seção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;   
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios. 
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional 

de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital 
Federal.  

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 
Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.  

 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz 
substituto, mediante concurso público de provas e títulos, 
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no 
mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, 
nas nomeações, à ordem de classificação;   

II - promoção de entrância para entrância, 
alternadamente, por antiguidade e merecimento, 
atendidas as seguintes normas: 

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três 
vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de 
merecimento; 

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos 
de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a 
primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo 
se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar 
vago; 

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e 
pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no 
exercício da jurisdição e pela frequência e 
aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento;  

d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente 
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado 
de dois terços de seus membros, conforme procedimento 

próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a 
votação até fixar-se a indicação;  

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, 
retiver autos em seu poder além do prazo legal, não 
podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho 
ou decisão; 

III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por 
antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na 
última ou única entrância;  

IV previsão de cursos oficiais de preparação, 
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, 
constituindo etapa obrigatória do processo de 
vitaliciamento a participação em curso oficial ou 
reconhecido por escola nacional de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados;  

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores 
corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio 
mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e os subsídios dos demais magistrados serão 
fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, 
conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária 
nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser 
superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 
exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal 
dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;   

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de 
seus dependentes observarão o disposto no art. 40;  

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo 
autorização do tribunal;  

VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria 
do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em 
decisão por voto da maioria absoluta do respectivo 
tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada 
ampla defesa;  

VIII-A a remoção a pedido ou a permuta de 
magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no 
que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II;  

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação;  

X as decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares 
tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;  

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;  

XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo 
vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo 
grau, funcionando, nos dias em que não houver 
expediente forense normal, juízes em plantão 
permanente;  

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva 
população;  

XIV os servidores receberão delegação para a prática 
de atos de administração e atos de mero expediente sem 
caráter decisório;  

XV a distribuição de processos será imediata, em todos 
os graus de jurisdição.  
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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. 

 
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 

adquirida após dois anos de exercício, dependendo a 
perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal 
a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, na forma do art. 93, VIII; 

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto 
nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.  

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.  

 
Art. 96. Compete privativamente: 
I - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos, com observância das normas de 
processo e das garantias processuais das partes, dispondo 
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 
órgãos jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os 
dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os 
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 
e) prover, por concurso público de provas, ou de 

provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, 
parágrafo único, os cargos necessários à administração da 
Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus 
membros e aos juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados; 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder 
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais 
inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos 
seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 
vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus 
membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, 
onde houver;  

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais 

e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros 

do Ministério Público, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral. 

 
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão especial 
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo do Poder Público. 

 
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, 

e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou 

togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e 
sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, 
a transação e o julgamento de recursos por turmas de 
juízes de primeiro grau; 

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos 
eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato 
de quatro anos e competência para, na forma da lei, 
celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de 
impugnação apresentada, o processo de habilitação e 
exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 
jurisdicional, além de outras previstas na legislação. 

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados 
especiais no âmbito da Justiça Federal.   

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados 
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às 
atividades específicas da Justiça.  

 
Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia 

administrativa e financeira. 
§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas 

orçamentárias dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os 
outros tribunais interessados, compete: 

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a 
aprovação dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e 
Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com 
a aprovação dos respectivos tribunais. 

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem 
as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 
estipulados na forma do § 1º deste artigo.  

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este 
artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá 
aos ajustes necessários para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual. 

§ 5º 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.  

 
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 
à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 
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casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos adicionais abertos para este fim. 

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem 
aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, 
pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos 
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto 
sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.  

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares 
tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de 
expedição do precatório, ou sejam portadores de doença 
grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do 
disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento 
para essa finalidade, sendo que o restante será pago na 
ordem cronológica de apresentação do precatório.  

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à 
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de 
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que 
as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado. 

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser 
fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades 
de direito público, segundo as diferentes capacidades 
econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior 
benefício do regime geral de previdência social. 

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das 
entidades de direito público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão 
seus valores atualizados monetariamente.  

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos 
serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, 
cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão 
exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, 
a requerimento do credor e exclusivamente para os casos 
de preterimento de seu direito de precedência ou de não 
alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do 
seu débito, o sequestro da quantia respectiva.   

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato 
comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a 
liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de 
responsabilidade e responderá, também, perante o 
Conselho Nacional de Justiça. . 

§ 8º É vedada a expedição de precatórios 
complementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da 
execução para fins de enquadramento de parcela do total 
ao que dispõe o § 3º deste artigo. . 

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, 
independentemente de regulamentação, deles deverá ser 
abatido, a título de compensação, valor correspondente 
aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida 
ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda 
Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de 
parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja 
suspensa em virtude de contestação administrativa ou 
judicial. . 

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal 
solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em 
até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de 
abatimento, informação sobre os débitos que preencham 

                                                 
50 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.  

as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele 
previstos. . 

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em 
lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos 
em precatórios para compra de imóveis públicos do 
respectivo ente federado. . 

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, 
após sua expedição, até o efetivo pagamento, 
independentemente de sua natureza, será feita pelo 
índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão 
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes 
sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a 
incidência de juros compensatórios. . 

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, 
seus créditos em precatórios a terceiros, 
independentemente da concordância do devedor, não se 
aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. . 

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá 
efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade 
devedora. . 

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei 
complementar a esta Constituição Federal poderá 
estabelecer regime especial para pagamento de crédito de 
precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, 
dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e 
forma e prazo de liquidação. . 

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União 
poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de 
Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os 
diretamente.  

 
DAS GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO 

 
Garantias Institucionais do Judiciário 
 
A Constituição de 1988, reportando-se ao princípio da 

separação dos poderes, assegura ao Judiciário a garantia de 
autonomia orgânico-administrativa e a garantia da 
independência financeira, conforme se depreende dos artigos 
96 e 9950 da CF/88: 

   
Art. 96. Compete privativamente: 
I - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos, com observância das normas de 
processo e das garantias processuais das partes, dispondo 
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 
órgãos jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os 
dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os 
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 
e) prover, por concurso público de provas, ou de 

provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, 
parágrafo único, os cargos necessários à administração da 
Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus 
membros e aos juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados; 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder 
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 
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a) a alteração do número de membros dos tribunais 
inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos 
seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 
vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus 
membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, 
onde houver; 

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais 

e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros 
do Ministério Público, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral. 

 
Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia 

administrativa e financeira. 
§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas 

orçamentárias dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os 
outros tribunais interessados, compete: 

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a 
aprovação dos respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e 
Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com 
a aprovação dos respectivos tribunais. 

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem 
as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 
estipulados na forma do § 1º deste artigo.  

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este 
artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá 
aos ajustes necessários para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual.  

§ 5º 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. 

 
Segundo lições do professor José de Albuquerque Rocha51, 

acerca das garantias constitucionalmente previstas para o 
poder Judiciário no âmbito administrativo-financeiro, a 
autonomia administrativa, chamada de autogoverno da 
magistratura, significa a capacidade conferida ao Judiciário de 
ministrar seus órgãos, abrangendo o pessoal e os meios 
financeiros, necessários ao desempenho das funções 
jurisdicionais. 

 
Garantias funcionais do Judiciário 
 
A aplicação das normas aos casos concretos e a 

salvaguarda dos direitos individuais e coletivos muitas vezes 
exigem decisões contrárias a grandes forças econômicas, 
políticas ou de algum dos poderes, havendo por isto a 
necessidade de órgãos independentes para a aplicação das leis 
(sistema de freios e contrapesos). Portanto, ao lado das 
funções de legislar e administrar, o Estado exerce a função 

                                                 
51 José de Albuquerque Rocha apud Marcus Vinícius Amorim de 
Oliveira. 

jurisdicional típica por um poder independente, que é o 
Judiciário. 

O exercício das funções jurisdicionais de forma 
independente exige algumas garantias atribuídas ao Poder 
Judiciário como um todo, e outras garantias aos membros 
desse Poder (os magistrados). 

As garantias dos juízes são prerrogativas funcionais, e não 
privilégios pessoais, sendo, portanto, irrenunciáveis, segundo 
o artigo 95 da CF/88: 

 
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 
I – vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 

adquirida após dois anos de exercício, dependendo a 
perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal 
a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado; 

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, na forma do art. 93, VIII; 

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o 
disposto nos arts. 37, X e XI, 39, §4º, 150, II, 153, III, e 153, 
§2º, I. 

 
a) Vitaliciedade: Em primeiro grau, é adquirida após dois 

anos de exercício (em razão da emenda constitucional da 
reforma do Poder Judiciário poderá subir para três anos, prazo 
já exigido para a aquisição da estabilidade daqueles servidores 
nomeados para cargos efetivos). 

b) Inamovibilidade: Pela inamovibilidade, o juiz titular 
somente deixa sua sede de atividades (por remoção ou 
promoção) voluntariamente. Como exceção temos a remoção 
compulsória, por motivo de interesse público, deliberada pelo 
voto de 2/3 dos membros do respectivo Tribunal (ou Órgão 
Especial), assegurada a ampla defesa. A remoção, a 
disponibilidade e a aposentadoria do magistrado, por 
interesse público, somente são possíveis com o voto de 2/3 
dos membros do respectivo Tribunal ou Órgão Especial, 
assegurada a ampla defesa. A inamovibilidade, portanto, não é 
absoluta. 

 
c) Irredutibilidade de subsídios: Garantia estendida a 

todos os servidores públicos civis e militares pelo art. 37, inc. 
XV, da Constituição Federal. De acordo com o Supremo 
Tribunal Federal, trata-se de irredutibilidade meramente 
nominal, inexistindo direito à automática reposição do valor 
corroído pela inflação. Todos os magistrados estão sujeitos ao 
pagamento dos impostos legalmente instituídos.  

Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, 
outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber, a 
qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 
processo e dedicar-se à atividade político-partidária.     

 
O quinto constitucional 
 
Segundo o art. 94 da CF/88, 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. 

Conforme previsto nos artigos 111-A e 115 da CF/88, 
também o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais 
Regionais do Trabalho deverão ter em seus quadros membros 
advindos da regra do quinto constitucional. 

Cada órgão, a Ordem dos Advogados do Brasil ou o 
Ministério Público, formará uma lista sêxtupla para enviá-la ao 
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Tribunal onde existe a vaga de ministro ou desembargador. 
Este tribunal, após votação interna para a formação de uma 
lista tríplice, a remete ao chefe do Poder Executivo, isto é, 
governadores, no caso de vagas da justiça estadual, e o 
presidente da república no caso de vagas da justiça federal, 
que nomeará um dos indicados. 

 
O precatório  
 
Precatórios são requisições de pagamentos decorrentes de 

dívidas do poder público reconhecidas por decisão 
judicial com trânsito em julgado. Decorre da emissão de um 
ofício pelo Presidente do Tribunal, relativo à ordem do 
pagamento da dívida reconhecida judicialmente. 

Ante o princípio da impenhorabilidade dos bens públicos, 
existirá todo um procedimento especial para se efetuar a 
execução contra a Fazenda Pública. A este procedimento se 
deu o nome de precatórios, conforme previsão do artigo 100 
da CF/88: 

 
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 
à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos adicionais abertos para este fim.       

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem 
aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, 
pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos 
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto 
sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.   

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares 
tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de 
expedição do precatório, ou sejam portadores de doença 
grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do 
disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento 
para essa finalidade, sendo que o restante será pago na 
ordem cronológica de apresentação do precatório.   

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à 
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de 
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que 
as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado.  

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser 
fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades 
de direito público, segundo as diferentes capacidades 
econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior 
benefício do regime geral de previdência social.  

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das 
entidades de direito público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão 
seus valores atualizados monetariamente.  

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos 
serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, 
cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão 
exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, 
a requerimento do credor e exclusivamente para os casos 
de preterimento de seu direito de precedência ou de não 
alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do 
seu débito, o sequestro da quantia respectiva.   

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato 
comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a 
liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de 
responsabilidade e responderá, também, perante o 
Conselho Nacional de Justiça.   

§ 8º É vedada a expedição de precatórios 
complementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da 
execução para fins de enquadramento de parcela do total 
ao que dispõe o § 3º deste artigo.  

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, 
independentemente de regulamentação, deles deverá ser 
abatido, a título de compensação, valor correspondente 
aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida 
ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda 
Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de 
parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja 
suspensa em virtude de contestação administrativa ou 
judicial.   

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal 
solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em 
até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de 
abatimento, informação sobre os débitos que preencham 
as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele 
previstos.  

 

O STF julgou inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 
100 da CF/88, que impunham que a pessoa que fosse 
receber precatórios teria que se submeter a um regime 
de compensação obrigatória, de forma que, se tivesse 
também débitos com o Fisco, esses já seriam 
descontados. Agora, o STF afirmou que a declaração de 
inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da 
CF/88 também se aplica às requisições de pequeno 
valor. Em outras palavras, é inconstitucional impor ao 
credor a compensação obrigatória nos casos em que ele 
irá receber RPV. Assim, se alguém tiver recursos para 
receber por meio de RPV, não deverão ser aplicados os 
§§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88, ou seja, esse credor não 
é obrigado a aceitar a compensação imposta pela 
Fazenda Pública, mesmo que tenha débitos com o Fisco. 
STF. Plenário. RE 614406/RS, rel. orig. Min. Ellen Gracie, 
red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 
23/10/2014 (Info 764). 

 
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em 

lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos 
em precatórios para compra de imóveis públicos do 
respectivo ente federado.  

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, 
após sua expedição, até o efetivo pagamento, 
independentemente de sua natureza, será feita pelo 
índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão 
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes 
sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a 
incidência de juros compensatórios.   

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, 
seus créditos em precatórios a terceiros, 
independentemente da concordância do devedor, não se 
aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.   

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá 
efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade 
devedora.  

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei 
complementar a esta Constituição Federal poderá 
estabelecer regime especial para pagamento de crédito de 
precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, 
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dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e 
forma e prazo de liquidação.  

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União 
poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de 
Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os 
diretamente.” 

  
O pagamento se dará por meio de duas listas, em que o 

pagamento se dá na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios. A primeira lista é a convencional. A segunda lista 
abrange os créditos de natureza alimentar. 

A Constituição Federal indica que é obrigatória a inclusão, 
no orçamento das entidades de direito público, de verba 
necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de 
sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios 
judiciais, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus 
valores atualizados monetariamente. Caso haja preterição na 
lista de pagamentos, caberá sequestro da quantia necessária. 

O §3º do art. 100 c/c art. 87 ADCT trata da possibilidade de 
renúncia da parte excedente, em relação aos créditos de 
pequeno valor, nos quais não serão pagos por precatórios e 
sim diretamente pela Fazenda. 

 
CF/88, Art. 100: 
(...) 
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à 

expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de 
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que 
as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado. 

 
ADCT 
 
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 

da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias serão 
considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação 
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da 
Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da 
Constituição Federal, os débitos ou obrigações 
consignados em precatório judiciário, que tenham valor 
igual ou inferior a: 

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos 
Estados e do Distrito Federal; 

II – trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos 
Municípios. 

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o 
estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, 
por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente 
a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa 
optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma 
prevista no § 3º do art. 100. 

 
A EC 62/2009 alterou o art. 100 da CF/88 e o art. 97 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 
da CF/88 prevendo inúmeras mudanças no regime dos 
precatórios. 
Tais alterações foram impugnadas por meio de ações 
diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas 
parcialmente procedentes. No entanto, o STF decidiu 
modular os efeitos da decisão, ou seja, alguns dispositivos, 
apesar de terem sido declarados inconstitucionais, ainda 
irão vigorar por mais algum tempo. 
Veja o resumo do que foi decidido quanto à modulação: 
1. O § 15 do art. 100 da CF/88 e o art. 97 do ADCT (que 
tratam sobre o regime especial de pagamento de 
precatórios) ainda irão valer (poderão ser aplicados) por 
mais cinco anos (cinco exercícios financeiros) a contar de 

01/01/2016. Em outras palavras, tais regras serão válidas 
até 2020.  
2. §§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88 (previam a possibilidade 
de compensação obrigatória das dívidas que a pessoa 
tinha com a Fazenda Pública com os créditos que tinha 
para receber com precatório): o STF afirmou que são 
válidas as compensações obrigatórias que foram feitas até 
25/03/2015 (dia em que ocorreu a modulação). A partir 
desta data, não será possível mais a realização de 
compensações obrigatórias, mas é possível que sejam 
feitos acordos entre a Fazenda e o credor do precatório e 
que também possua dívidas com o Poder Público para 
compensações voluntárias. 
3. Leilões para desconto de precatório: o regime especial 
instituído pela EC 62/2009 previa uma série de vantagens 
aos Estados e Municípios, sendo permitido que tais entes 
realizassem uma espécie de “leilão de precatórios” no qual 
os credores de precatórios competem entre si oferecendo 
deságios (“descontos”) em relação aos valores que têm 
para receber. Aqueles que oferecem maiores descontos 
irão receber antes do que os demais. Esse sistema de 
leilões foi declarado inconstitucional, mas o STF afirmou 
que os leilões realizados até 25/03/2015 (dia em que 
ocorreu a modulação) são válidos (não podem ser 
anulados mesmo sendo inconstitucionais). A partir desta 
data, não será possível mais a realização de tais leilões. 
4. Vinculação de percentuais mínimos da receita corrente 
líquida ao pagamento dos precatórios e sanções para o 
caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados 
ao pagamento de precatórios: as regras que tratam sobre o 
tema, previstas nos §§ 2º e 10 do art. 97 do ADCT da 
CF/88 continuam válidos e poderão ser utilizados pelos 
Estados e Municípios até 2020. 
5. Expressão “índice oficial de remuneração básica da 
caderneta de poupança” prevista no § 12 do art. 100: 
5.1 Para precatórios da administração ESTADUAL e 
MUNICIPAL: o STF disse que a TR (índice da poupança) 
poderia ser aplicada até 25/03/2015. 5.2 Para os 
precatórios da administração FEDERAL: o STF afirmou 
que se poderia aplicar a TR até 31/12/2013.  
Após essas datas, qual índice será utilizado para substituir 
a TR (julgada inconstitucional)? • 
- Precatórios em geral: IPCA-E. 
- Precatórios tributários: SELIC. 
CNJ deverá apresentar proposta normativa que discipline 
(i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta 
de depósitos judiciais tributários para o pagamento de 
precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de 
precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o 
estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 
25.03.2015, por opção do credor do precatório. CNJ deverá 
monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios 
pelos entes públicos na forma da presente decisão. 
STF. Plenário. ADI 4357 QO/DF e ADI 4425 QO/DF, Rel. 
Min. Luiz Fux, julgados em 25/3/2015 (Info 779). 

 
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 

 
O Supremo Tribunal Federal  
 
Trata-se de órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, 

com a função principal de “guarda da Constituição”. Compete-
lhe a relevante atribuição de julgar as questões 
constitucionais, assegurando a supremacia da Constituição 
Federal em todo o território nacional. Porém, O Supremo 
Tribunal Federal não é uma Corte exclusivamente 
constitucional, pois diversas outras atribuições foram-lhes 
conferidas pela Constituição Federal. 

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos 
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de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

Conforme artigo 102 da CF, há previsão expressa no 
texto constitucional acerca da competência do Supremo 
Tribunal Federal. 

 
Texto constitucional a respeito: 
 

Seção II 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 

onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal serão nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal. 

 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;   

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da 
República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso 
Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da 
República; 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 
ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e 
os chefes de missão diplomática de caráter permanente;  

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das 
pessoas referidas nas alíneas anteriores; 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, do 
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo 
Tribunal Federal; 

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o 
Território; 

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a 
União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive 
as respectivas entidades da administração indireta; 

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) 
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal 

Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade 
ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à 
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de 
crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;  

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus 
julgados; 

l) a reclamação para a preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas decisões; 

m) a execução de sentença nas causas de sua 
competência originária, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos processuais; 

n) 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; 

o) os conflitos de competência entre o Superior 
Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais 
Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de 
inconstitucionalidade; 

q) 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; 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e 
contra o Conselho Nacional do Ministério Público;  

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; 

b) o crime político; 
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.  
§ 1.º A arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, decorrente desta Constituição, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da 
lei. (Transformado do parágrafo único em § 1º pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93) 

 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim 
de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois 
terços de seus membros.  

 
Art. 103. Podem propor a ação direta de 

inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade:  

I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal;  
V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;  
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso 

Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de 

âmbito nacional. 
§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser 

previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e 
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em todos os processos de competência do Supremo 
Tribunal Federal. 

§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de 
medida para tornar efetiva norma constitucional, será 
dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias e, em se tratando de órgão 
administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a 
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 
normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da 
União, que defenderá o ato ou texto impugnado. 

§ 4.º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de 

ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de 
sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.  

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a 
interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca 
das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários 
ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processos sobre questão idêntica.  

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, 
a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá 
ser provocada por aqueles que podem propor a ação 
direta de inconstitucionalidade. 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que 
contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a 
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal 
que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo 
ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da 
súmula, conforme o caso.  

 
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se 

de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, 
admitida 1 (uma) recondução, sendo:  

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal;  
II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

indicado pelo respectivo tribunal;  
III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

indicado pelo respectivo tribunal;  
IV um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado 

pelo Supremo Tribunal Federal;  
V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal 

Federal;  
VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 

Superior Tribunal de Justiça;  
VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de 

Justiça;  
VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, 

indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;  
IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal 

Superior do Trabalho;  
X um membro do Ministério Público da União, 

indicado pelo Procurador-Geral da República;  
XI um membro do Ministério Público estadual, 

escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os 
nomes indicados pelo órgão competente de cada 
instituição estadual;  

XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil;  

XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal.  

§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e 
impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo 
Tribunal Federal.  

§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a 
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações 
previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo 
Tribunal Federal.  

§ 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.  

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará 
excluído da distribuição de processos no Tribunal, 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 

I receber as reclamações e denúncias, de qualquer 
interessado, relativas aos magistrados e aos serviços 
judiciários;  

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção 
e de correição geral;  

III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes 
atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, 
inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.  
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§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da 
República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil.  

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos 
Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes 
para receber reclamações e denúncias de qualquer 
interessado contra membros ou órgãos do Poder 
Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, 
representando diretamente ao Conselho Nacional de 
Justiça.  

 
Súmulas vinculantes 
 
Súmulas são enunciados aprovados pelos Tribunais, 

contendo a jurisprudência predominante em determinada 
matéria. As súmulas editadas pelos Tribunais não possuem 
força obrigatória, não vinculam magistrados e tribunais de 
instância inferior. Por outro lado, as súmulas vinculantes são 
aquelas editadas com o efeito de vincular os órgãos do Poder 
Judiciário e à Administração Pública Direta e Indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal. Serão editadas a partir 
de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre 
uma questão constitucional que acarrete grave insegurança 
jurídica e multiplicidade de processos sobre questão idêntica. 
Somente o Supremo tribunal Federal pode editar, rever ou 
cancelar súmulas vinculantes. 

As súmulas vinculantes têm como requisitos formais: a) 
aprovação por maioria de 2/3 dos membros da Corte (oito dos 
onze Ministros); b) incidir sobre matéria constitucional; c) 
existência de reiteradas decisões da Suprema Corte sobre o 
tema. 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo 
Tribunal Federal. As decisões definitivas de mérito, proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal. No recurso 
extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de 
que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente 
podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 
membros.  

 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
 
Trata-se de órgão de natureza administrativas em 

exercício de qualquer atribuição jurisdicional, com a 
competência de realizar o controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário e de zelar pelo cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes. É denominado controle 
externo exercido sobre o Poder Judiciário. 

O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 
membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) 
recondução, sendo:  

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal;  
II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado 

pelo respectivo tribunal;  
III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

indicado pelo respectivo tribunal;  
IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado 

pelo Supremo Tribunal Federal;  
V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal 

Federal;  
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 

Superior Tribunal de Justiça;  
VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de 

Justiça;  

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado 
pelo Tribunal Superior do Trabalho;  

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior 
do Trabalho; 

X - um membro do Ministério Público da União, indicado 
pelo Procurador-Geral da República;  

XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido 
pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes 
indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; 

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo 
Senado Federal.  

O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo 
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais 
membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal. Não efetuadas, no prazo legal, as indicações 
previstas neste artigo, caberá à escolha ao Supremo Tribunal 
Federal. 

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 Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a 

função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da 
distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além 
das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 
Magistratura, as seguintes: 

I- receber as reclamações e denúncias, de qualquer 
interessado, relativas aos magistrados e aos serviços 
judiciários; 
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II- exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 
de correição geral; 

III- requisitar e designar magistrados, delegando-lhes 
atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, 
inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da 
República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil. A União, inclusive no Distrito Federal e 
nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para 
receber reclamações e denúncias de qualquer interessado 
contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus 
serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional de Justiça. 

 
O Superior Tribunal de Justiça 

 
Foi criado o Superior Tribunal de Justiça pela Constituição 

de 1988, com a missão de assegurar a supremacia da legislação 
federal no Brasil, bem como uniformizar a interpretação da lei 
federal em todo o país. É a última instância para causas 
infraconstitucionais submetidas à jurisdição da Justiça 
Comum, que não versem diretamente sobre questões 
constitucionais. 

A Emenda Constitucional n. 45 ampliou as competências 
deste órgão de cúpula da Justiça comum em nosso país, ao 
transferir do Supremo Tribunal Federal para o Superior 
Tribunal de Justiça a homologação de sentenças estrangeiras e 
a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Para as 
sentenças estrangeiras terem eficácia executiva no Brasil é 
necessária a homologação judicial do STJ. Cartas rogatórias, ou 
seja, solicitações feitas por autoridades judiciais estrangeiras, 
não dependem de homologação. Exigem somente uma decisão 
de exequatur (execute-se, cumpra-se) do Superior Tribunal de 
Justiça. 

O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 
trinta e três Ministros. Os Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre 
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais 
Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de 
Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio 
Tribunal; um terço, em partes iguais, dentre advogados e 
membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito 
Federal e Territórios, alternadamente, indicados. 

A Lei nº 11.672/2008 acrescentou o art. 543-C ao Código 
de Processo Civil e estabeleceu um procedimento para o 
julgamento dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de 
Justiça. Quando houver multiplicidade de recursos com 
fundamento em idêntica questão de direito será adotado um 
procedimento especial. O Presidente do Tribunal de origem 
deverá selecionar um ou mais recursos representativos da 
controvérsia e encaminhá-los para o Superior Tribunal de 
Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até 
pronunciamento definitivo. Se mantida a decisão divergente 
pelo tribunal de origem, será feito o exame de admissibilidade 
do recurso especial. 

Sua competência está prevista no artigo 105 da CF/88. 
 
Texto constitucional a respeito: 
 

Seção III 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, 

no mínimo, trinta e três Ministros. 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo:  

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais 
Federais e um terço dentre desembargadores dos 
Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada 
pelo próprio Tribunal; 

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e 
membros do Ministério Público Federal, Estadual, do 
Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados 
na forma do art. 94. 

 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e 

do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os 
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas 
dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e 
do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União 
que oficiem perante tribunais; 

b) os mandados de segurança e os habeas data contra 
ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;  

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for 
qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou 
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, 
Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do 
Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral;   

d) os conflitos de competência entre quaisquer 
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem 
como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre 
juízes vinculados a tribunais diversos; 

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus 
julgados; 

f) a reclamação para a preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas decisões; 

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

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

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a 
concessão de exequatur às cartas rogatórias;  

II - julgar, em recurso ordinário: 
a) os habeas corpus decididos em única ou última 

instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando a decisão for denegatória; 

b) os mandados de segurança decididos em única 
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando denegatória a decisão; 

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro 
ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, 
Município ou pessoa residente ou domiciliada no País; 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, 
em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes 
vigência; 
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b) julgar válido ato de governo local contestado em 
face de lei federal;  

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe 
haja atribuído outro tribunal. 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior 
Tribunal de Justiça:  

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, 
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 
promoção na carreira;  

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, 
na forma da lei, a supervisão administrativa e 
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, como órgão central do sistema e com poderes 
correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. 

 
Os Tribunais Regionais Federais e os juízes federais 
 
Os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais são 

órgãos da justiça federal. Os Tribunais Regionais Federais 
compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando 
possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de 
sessenta e cinco anos, sendo: um quinto dentre advogados com 
mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público Federal com mais de dez anos de 
carreira; os demais, mediante promoção de juízes federais com 
mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e 
merecimento, alternadamente. 

Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar 
o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja 
parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, 
em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma 
seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas 
localizadas segundo o estabelecido em lei. Nos Territórios 
Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes 
federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 

 
Observação: Serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, 
as causas em que forem parte instituição de previdência 
social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 
vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei 
poderá permitir que outras causas sejam também 
processadas e julgadas pela justiça estadual. Nesse caso, 
contudo, o recurso cabível será sempre para o Tribunal 
Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro 
grau. 

 
Texto constitucional a respeito: 
 

Seção IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES 

FEDERAIS 
 

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: 
I - os Tribunais Regionais Federais; 
II - os Juízes Federais. 
 
Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se 

de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, 
na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros com mais de trinta e menos 
de sessenta e cinco anos, sendo: 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos 
de efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público Federal com mais de dez anos de carreira; 

II - os demais, mediante promoção de juízes federais 
com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e 
merecimento, alternadamente. 

§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes 
dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua 
jurisdição e sede. 

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a 
justiça itinerante, com a realização de audiências e demais 
funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários.  

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão 
funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.  

 
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, 

incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos 
crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 
Ministério Público da União, ressalvada a competência da 
Justiça Eleitoral; 

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de 
julgados seus ou dos juízes federais da região; 

c) os mandados de segurança e os habeas data contra 
ato do próprio Tribunal ou de juiz federal; 

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for 
juiz federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes federais 
vinculados ao Tribunal; 

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas 
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício 
da competência federal da área de sua jurisdição. 

 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição 
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou 
residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da 
União com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional; 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas 
em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou 
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
excluídas as contravenções e ressalvada a competência da 
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção 
internacional, quando, iniciada a execução no País, o 
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, 
ou reciprocamente; 

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se 
refere o § 5º deste artigo;  

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos 
casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e 
a ordem econômico-financeira; 

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua 
competência ou quando o constrangimento provier de 
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a 
outra jurisdição; 
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VIII - os mandados de segurança e os habeas 
data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos 
de competência dos tribunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou 
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de 
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o 
"exequatur", e de sentença estrangeira, após a 
homologação, as causas referentes à nacionalidade, 
inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 
§ 1º As causas em que a União for autora serão 

aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra 
parte. 

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser 
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o 
autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu 
origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, 
ainda, no Distrito Federal. 

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, 
no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as 
causas em que forem parte instituição de previdência 
social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 
vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei 
poderá permitir que outras causas sejam também 
processadas e julgadas pela justiça estadual. 

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso 
cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na 
área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, com a 
finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
decorrentes de tratados internacionais de direitos 
humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 
do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 
competência para a Justiça Federal. 

 
Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, 

constituirá uma seção judiciária que terá por sede a 
respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 
estabelecido em lei. 

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição 
e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos 
juízes da justiça local, na forma da lei. 

 
Os tribunais e juízes do Trabalho  
 
A Justiça do Trabalho tem competência para julgar todas as 

ações envolvendo as relações de trabalho, abrangidos todos 
entes de direito público externo e da administração pública 
direta e indireta de todas as entidades federativas. Ações que 
envolvam o exercício do direito de greve; ações sobre 
representação sindical; ações de indenização por dano moral 
ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, bem como 
outras controvérsias decorrentes da mesma relação, sã 
julgadas pelas Varas do Trabalho, com a jurisdição exercida 
por um juiz do trabalho, com a possibilidade de recurso para 
as instâncias superiores. 

O Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme 
ao art. 114 da Constituição Federal para excluir das 
competências da Justiça do trabalho “causas que envolvam o 
Poder Público e seus servidores estatutários, em razão de ser 
estranho ao conceito de relação de trabalho o vínculo jurídico 
de natureza estatutária existente entre servidores públicos e a 
administração”. 

A respeito da competência da Justiça do Trabalho, o 
Supremo editou as Súmulas Vinculantes nº 22 e nº 23:  

 

Súmula Vinculante nº 22: “a Justiça do Trabalho é 
competente para processar e julgar as ações de 
indenização por danos morais e patrimoniais 
decorrentes de acidente de trabalho propostas por 
empregado contra empregador, inclusive aquelas que 
ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro 
grau quando da promulgação da Emenda 
Constitucional nº 45/04”;  

Súmula Vinculante nº 23: “A Justiça do Trabalho é 
competente para processar e julgar ação possessória 
ajuizada em decorrência do exercício do direito de 
greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”. 

 
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: 
I - o Tribunal Superior do Trabalho; 
II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 
III - Juízes do Trabalho. 
  
Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-

se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre 
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após 
aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, 
sendo:  

I- um quinto dentre advogados com mais de dez anos 
de efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no art. 94;  

II- os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 
indicados pelo próprio Tribunal Superior.  

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal 
Superior do Trabalho.  

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho:  

I- a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras 
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 
promoção na carreira;  

II- o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como 
órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito 
vinculante. 

 
Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, 

podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, 
atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho.  

 
Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, 

investidura, jurisdição, competência, garantias e 
condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.  

 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e 

julgar:   
I- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos 

os entes de direito público externo e da administração 
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios;  

II- as ações que envolvam exercício do direito de greve; 
III- as ações sobre representação sindical, entre 

sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 
sindicatos e empregadores;  

IV- os mandados de segurança, habeas corpus e habeas 
data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à 
sua jurisdição;  
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V- os conflitos de competência entre órgãos com 
jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, 
o; 

VI- as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;   

VII- as ações relativas às penalidades administrativas 
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização 
das relações de trabalho;   

VIII- a execução, de ofício, das contribuições sociais 
previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, 
decorrentes das sentenças que proferir;   

IX outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, na forma da lei.  

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes 
poderão eleger árbitros. 

§ 2º- Recusando-se qualquer das partes à negociação 
coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de 
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de 
proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente.   

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com 
possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério 
Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, 
competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.   

 
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho 

compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, 
quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo 
Presidente da República dentre brasileiros com mais de 
trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:   

I- um quinto dentre advogados com mais de dez anos 
de efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no art. 94;   

II- os demais, mediante promoção de juízes do 
trabalho por antiguidade e merecimento, 
alternadamente.   

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a 
justiça itinerante, com a realização de audiências e demais 
funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários.   

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão 
funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.  

 
Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será 

exercida por um juiz singular.  
 
Os tribunais e juízes eleitorais  
 
A competência e a organização da Justiça Eleitoral serão 

estabelecidas por lei complementar. Sua finalidade é cuidar da 
lisura de todo o processo eleitoral. Do texto constitucional 
resultam algumas atribuições, como as relativas ao 
alistamento de mandato eletivo e à expedição e anulação de 
diploma (arts. 14, 17 e 121 da CF). As competências estão 
estabelecidas no Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65). 

 
Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 
I - o Tribunal Superior Eleitoral; 
II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 
III - os Juízes Eleitorais; 
IV - as Juntas Eleitorais. 
 
Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, 

no mínimo, de sete membros, escolhidos: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal; 
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal 

de Justiça; 
II - por nomeação do Presidente da República, dois 

juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá 
seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral 
dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na 

Capital de cada Estado e no Distrito Federal. 
§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de dois juízes dentre os desembargadores do 

Tribunal de Justiça; 
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos 

pelo Tribunal de Justiça; 
II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede 

na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não 
havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, 
pelo Tribunal Regional Federal respectivo; 

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de 
dois juízes dentre seis advogados de notável saber 
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de 
Justiça. 

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu 
Presidente e o Vice-Presidente- dentre os 
desembargadores. 

 
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a 

organização e competência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais. 

§ 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e 
os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas 
funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas 
garantias e serão inamovíveis. 

§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo 
justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por 
mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos 
escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em 
número igual para cada categoria. 

§ 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal 
Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta 
Constituição e as denegatórias de "habeas-corpus" ou 
mandado de segurança. 

§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais 
somente caberá recurso quando: 

I - forem proferidas contra disposição expressa desta 
Constituição ou de lei; 

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre 
dois ou mais tribunais eleitorais; 

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de 
diplomas nas eleições federais ou estaduais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de 
mandatos eletivos federais ou estaduais; 

V - denegarem "habeas-corpus", mandado de 
segurança, "habeas-data" ou mandado de injunção. 

 
Os tribunais e juízes militares   
 
A Constituição Federal estabelece a possibilidade de ser 

criada mediante lei estadual proposta pelo Tribunal de Justiça, 
uma justiça Militar Estadual para julgar os crimes militares 
cometidos por policiais militares e ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal 
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do Júri para os crimes dolosos contra a vida quando a vítima 
for civil. 

Crimes militares são os tipificados no Código Penal Militar. 
Militares e civis podem ser julgados pela prática de infrações 
previstas na legislação penal de competência da Justiça Militar 
da União, pois esta não estabelece qualquer restrição, ao 
contrário do que ocorre em relação à Justiça Militar dos 
Estados, que julga somente policiais militares (art. 125, §4º da 
CF). 

 
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar: 
 
I - o Superior Tribunal Militar; 
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. 
 
Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 

quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a indicação pelo Senado 
Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, 
quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre 
oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto 
mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. 

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos 
pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores 
de trinta e cinco anos, sendo: 

I - três dentre advogados de notório saber jurídico e 
conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional; 

II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores 
e membros do Ministério Público da Justiça Militar. 

 
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar 

os crimes militares definidos em lei. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o 

funcionamento e a competência da Justiça Militar. 
 
Os tribunais e juízes dos Estados  
 
Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 

princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência 
dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a 
lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de 
Justiça. Cabe aos Estados a instituição de representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal 
de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro 
grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em 
segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por 
Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar 
seja superior a vinte mil integrantes.  

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os 
militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e 
as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, 
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.  

Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e 
julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra 
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de 
direito, processar e julgar os demais crimes militares.  

O Tribunal de Justiça poderá funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim 
de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em 
todas as fases do processo.  

O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções da atividade 

jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, 
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.  

 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS 

 
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, 

observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. 

§ 1º - A competência dos tribunais será definida na 
Constituição do Estado, sendo a lei de organização 
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 

§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação 
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, 
vedada a atribuição da legitimação para agir a um único 
órgão. 

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do 
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, 
em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos 
Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio 
Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos 
Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil 
integrantes.   

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e 
julgar os militares dos Estados, nos crimes militares 
definidos em lei e as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, ressalvada a competência do júri 
quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente 
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e 
da graduação das praças.   

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar 
processar e julgar, singularmente, os crimes militares 
cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, 
sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os 
demais crimes militares.   

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 
em todas as fases do processo.  

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, 
com a realização de audiências e demais funções da 
atividade jurisdicional, nos limites territoriais da 
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 
públicos e comunitários.   

 
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal 

de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com 
competência exclusiva para questões agrárias. 

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente 
prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do 
litígio. 

 
Questões 

 
01. (UNICAMP - Procurador - VUNESP/2014) 

Considerando o disposto na Constituição Federal sobre o 
Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. 

(A) As decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros, em sessão 
secreta. 

(B) Os servidores dos cartórios judiciais receberão 
delegação para a prática de atos de administração e atos de 
mero expediente, limitados às decisões de caráter 
interlocutório. 

(C) Um quinto dos lugares dos Tribunais dos Estados 
será composto de advogados de notório saber jurídico e de 
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
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profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de 
representação das respectivas classes. 

(D) Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou 
tribunal do qual se afastou, antes de decorridos cinco anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

(E) O juiz goza da garantia da inamovibilidade, mas, 
havendo interesse público, poderá ser removido, por decisão 
da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 
Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. 

 
02. (TRT/23ª REGIÃO (MT) - Juiz Substituto - TRT 

23ªR/2014) Assinale a alternativa CORRETA: 
(A) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e 

julgar, originariamente, o litígio entre Estado estrangeiro ou 
organismo internacional e a União, Estados, Distrito Federal 
ou Município. 

(B) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em 
recurso extraordinário, o habeas corpus, habeas data, 
mandado de segurança e mandado de injunção decididos, em 
instância única, pelos Tribunais Superiores, se denegatória a 
decisão. 

(C) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em 
grau de recurso especial, os conflitos de competência entre 
quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, I, "o", 
bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre 
juízes vinculados a tribunais diversos. 

(D) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e 
julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre 
autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre 
autoridades Judiciárias de um Estado e administrativas de 
outro ou do Distrito Federal, ou entre as destes e da União. 

(E) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em 
recurso ordinário, os conflitos de competência entre o 
Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais. 

 
03. (TRT/23ª REGIÃO (MT) - Juiz Substituto - TRT 

23ªR/2014) Sob a égide da Constituição Federal, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

(A) é vedada a edição de medida provisória sobre 
matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 
congresso nacional e pendente de sanção ou veto presidencial. 

(B) as decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas e em sessão pública. 

(C) as decisões administrativas de natureza disciplinar 
serão tomadas pelo voto de dois terços dos membros do 
tribunal. 

(D) o número de juízes na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda judicial com à Respectiva 
população. 

(E) a inamovibilidade e a irredutibilidade salarial são 
garantias da magistratura, mas não são absolutas, posto que 
comportem exceções, ditadas em lei. 

 
04. (AGU - Administrador - IDECAN/2014) “Joaquina 

impetra mandado de segurança no Tribunal de Justiça do local 
em que reside por ter direito líquido e certo que foi violado por 
abuso de autoridade da autoridade coatora envolvida na 
situação. Considere que, nessa hipótese, a autoridade coatora 
era o Governador do Estado, que possuía foro por prerrogativa 
de função e que, por essa razão, a competência para 
julgamento do writ era mesmo do Tribunal de Justiça local. 
Considere, ainda, que a impetração ocorreu tempestivamente, 
e que todos os requisitos de admissibilidade foram 
observados. Entretanto, mesmo com a observância de todos os 
requisitos formais, meritoriamente, foi denegatória a decisão 
do mandado de segurança impetrado por Joaquina.” 

Tendo em vista todos os aspectos apresentados no caso 
anterior, assinale a opção que indica, acertadamente, o recurso 
a ser interposto por Joaquina. 

(A) Recurso especial para o STJ. 

(B) Recurso ordinário para o STJ. 
(C) Embargos infringentes para o STJ. 
(D) Agravo de instrumento para o STJ. 
(E) Recurso extraordinário para o STF. 
 
05. (PC/TO - Delegado de Polícia - Aroeira/2014) M. T. 

foi condenado, em primeira instância, pela prática de crime 
político. Contra a referida sentença condenatória é cabível: 

(A) recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça.  
(B) apelação para o Tribunal Regional Federal. 
(C) recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal.  
(D) recurso inominado para o Superior Tribunal de 

Justiça. 
 
06. (PC/TO - Delegado de Polícia - Aroeira/2014) O 

processo e julgamento da execução de carta rogatória, após o 
exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, é de 
competência: 

(A) dos Tribunais Regionais Federais. 
(B) dos juízes federais. 
(C) do Supremo Tribunal Federal. 
(D) do Superior Tribunal de Justiça. 
 
07. (DPE/DF - Analista - Assistência Judiciária - 

FGV/2014) A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 
adicionou o art. 103-B na Constituição da República, criando o 
Conselho Nacional de Justiça, órgão composto por membros do 
Judiciário, do Ministério Público, advogados e cidadãos, com o 
intuito mor de supervisionar a atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres 
funcionais dos juízes, além de outras atribuições constantes no 
Estatuto da Magistratura e outras que a própria Constituição 
lhe atribui. Com base no disposto na Constituição da 
República, constitui uma atribuição do Conselho Nacional de 
Justiça: 

(A) determinar a aposentadoria de juiz federal com 
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
assegurada a ampla defesa. 

(B) encaminhar projeto de lei orçamentária referente a 
tribunal de justiça que não o tenha feito no prazo devido. 

(C) expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 
competência, que só terão eficácia depois de sancionados pelo 
presidente da república. 

(D) rever unicamente, mediante provocação, os 
processos disciplinares de juízes e membros de tribunais 
julgados há menos de um ano. 

(E) declarar, observando a reserva de plenário, a 
inconstitucionalidade das leis que envolvam conflitos de 
massa. 

 
08. (TJ/MT - Juiz - FMP-RS/2014) A respeito do Conselho 

Nacional de Justiça, assinale a alternativa correta. 
(A) Possui como função a fiscalização do Poder Judiciário 

e, eminentemente, função jurisdicional.  
(B) Tem competência para julgar magistrados por crime 

de autoridade 
(C) Tem como função apreciar a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros do Poder Judiciário.  
(D) Não possui competência para rever processos 

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 
menos de um ano.  

(E) O CNJ pode suspender e fiscalizar decisão concessiva 
de mandado de segurança. 

 
09. (OAB XIII - Primeira Fase - FGV/2014) Ângela, 

segurada da Previdência Social, residente e domiciliada na 
comarca X, pretende ajuizar uma demanda contra o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), pleiteando uma revisão de 
seus benefícios previdenciários. A comarca X possui vara única 
da Justiça estadual, mas não é sede de vara federal. Contudo, a 
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comarca vizinha Y é sede de vara da justiça federal, com 
competência sobre as comarcas X, Y e Z. 

Considerando a situação exposta, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) A ação poderá ser ajuizada na Justiça estadual, 
perante a vara única da comarca X, cabendo eventual recurso 
ao Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de 
primeiro grau.  

(B) A ação deverá ser ajuizada na Vara Federal da 
comarca vizinha Y, que é sede de vara federal com jurisdição 
sobre a comarca X.  

(C) A ação poderá ser ajuizada na Justiça estadual, 
perante a vara única da comarca X, cabendo eventual recurso 
ao Tribunal de Justiça do Estado.  

(D) A ação deverá ser proposta diretamente no Tribunal 
Regional Federal que abrange o estado onde se localiza a 
comarca X, em razão da matéria ser competência originária 
desse Tribunal. 

 
10. (TRT 3ª Região/MG - Juiz do Trabalho - TRT 

3R/2014) NÃO constitui princípio a ser observado na 
regulação da atuação da magistratura nacional, segundo a 
Constituição da República: 

(A) O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria 
do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão 
por voto de dois terços do respectivo tribunal ou do Conselho 
Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.  

(B) A lei pode limitar a presença, em determinados atos 
do Poder Judiciário, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação.  

(C) A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo 
vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, 
funcionando, nos dias em que não houver expediente forense 
normal, juízes em plantão permanente.  

(D) A distribuição de processos será imediata, em todos 
os graus de jurisdição.  

(E) Os servidores receberão delegação para a prática de 
atos de administração e atos de mero expediente sem caráter 
decisório. 

 
11. (MPE/AC - CESPE/2014) Com relação ao Poder 

Judiciário, assinale a opção correta. 
(A) De acordo com a CF, membro do MPE poderá compor 

o tribunal regional eleitoral, desde que nomeado pelo 
presidente da República, devendo atuar pelo prazo mínimo de 
dois anos e nunca por mais de dois biênios consecutivos. 

(B) Desde que haja previsão na constituição estadual, é 
possível a criação da justiça militar estadual, constituída, em 
primeiro grau, pelos juízes auditores e, em segundo grau, pelas 
auditorias militares. 

(C) Em casos de crimes dolosos contra a vida, o 
julgamento de prefeito, de competência da justiça comum 
estadual, será realizado perante o tribunal de justiça 
respectivo, dada a previsão constitucional específica, que 
prevalece sobre a competência geral do tribunal do júri. 

(D) As decisões administrativas dos tribunais de justiça 
em matéria disciplinar devem ser motivadas e podem ser 
realizadas em sessão secreta por decisão da maioria absoluta 
de seus membros. 

(E) Constituição estadual pode prever representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais em 
face de seu texto, desde que estabeleça a legitimidade 
exclusiva para o seu oferecimento ao procurador-geral de 
justiça. 

 
12. (PGE/AC - Procurador - FMP-RS/2014) O Supremo 

Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, na esfera 
federal. Em relação à tal afirmação, assinale a assertiva 
correta. 

(A) A afirmativa está correta. 
(B) A afirmativa está incorreta, pois o quórum para 

aprovação de súmula vinculante é de maioria absoluta. 
(C) A afirmativa está incorreta, pois o efeito vinculante 

diz respeito apenas aos órgãos do Poder Judiciário. 
(D) Nenhuma das alternativas é verdadeira. 
 
13. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) No 

que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes 
itens. 

A criação do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu 
uma nova instância de recurso judicial, pode ser considerada 
uma aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
14. (MDIC - Agente Administrativo - CESPE/2014) No 

que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes 
itens. 

A CF garante autonomia funcional e administrativa à 
defensoria pública estadual e ao Ministério Público. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
15. (UNICAMP - Procurador - VUNESP/2014) Em 

determinado processo judicial, houve decisão de última 
instância que julgou válida lei municipal contestada em face de 
lei federal. Essa é uma hipótese de decisão, prevista no texto 
da Constituição da República, que enseja a interposição de 

(A) mandado de segurança. 
(B) reclamação constitucional. 
(C) recurso especial. 
(D) recurso ordinário constitucional. 
(E) recurso extraordinário. 
 
16. (Câmara Municipal de São Paulo/SP - Procurador 

Legislativo - FCC/2014) Considerando o disposto na 
Constituição Federal, é vedado ao Conselho Nacional de Justiça 

(A) apreciar a legalidade de ato administrativo praticado 
por órgão do Poder Judiciário e fixar prazo para que adote 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, tendo 
em vista o princípio da autonomia administrativa dos 
Tribunais.  

(B) receber e conhecer de reclamação contra órgãos 
prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 
delegação do poder público, uma vez que não integram o Poder 
Judiciário.  

(C) recomendar aos Tribunais de Justiça a tomada de 
providências para o fiel cumprimento de norma específica 
constante do Estatuto da Magistratura, uma vez que a 
providência violaria o princípio da autonomia administrativa 
dos Tribunais.  

(D) desconstituir ato administrativo praticado por 
Tribunal de Justiça em razão de violação à lei, uma vez que a 
providência apenas poderia ser tomada em sede de controle 
jurisdicional e não administrativo.  

(E) rever processo disciplinar de juiz julgado há dois 
anos, vez que já ultrapassado o prazo constitucional para 
tanto. 

 
17. (TRT 8ª Região/PA e AP -  Juiz do Trabalho - TRT 

8R/2014) Analise as questões as seguir sobre o Poder 
Judiciário disciplinado na Constituição Federal e assinale a 
única alternativa CORRETA: 
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(A) Nos termos do art. 93 da Constituição Federal, dentre 
os princípios que devem nortear o Estatuto da Magistratura 
está o da promoção de entrância para entrância, mediante 
critérios alternados de antiguidade e merecimento, sendo que, 
neste segundo caso, somente pode concorrer à promoção o 
juiz que tiver cumprido, no mínimo, dois anos de exercício na 
respectiva entrância e integrar a primeira quinta parte da lista 
de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos 
quem aceite o lugar vago. 

(B) Na promoção por antiguidade, o tribunal somente 
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado da 
maioria absoluta de seus membros, conforme procedimento 
próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até 
fixar-se a indicação. 

(C) O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria 
do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão 
por voto de dois terços do respectivo tribunal, assegurada 
ampla defesa. 

(D) 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 trinta e 
cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, indicados em 
lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas 
classes. 

(E) Tribunal Superior do Trabalho é composto de vinte e 
cinco Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 
trinta e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta 
do Senado Federal, sendo um quinto dentre advogados com 
mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de 
efetivo exercício e os demais dentre juízes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 
indicados pelo próprio Tribunal Superior. 

 
18. (TJ/SE - Titular de Serviços de Notas e de Registro - 

CESPE/2014) Com base nas normas constitucionais 
referentes ao Poder Judiciário, assinale a opção correta. 

(A) O afastamento, por órgão fracionário de tribunal, da 
incidência de norma prevista em lei federal não se submete à 
cláusula de reserva de plenário prevista na CF. 

(B) A Justiça Federal possui competência para julgar 
litígio entre a União e Estado estrangeiro. 

(C) Nos termos da CF, no que se refere ao dispêndio de 
recursos públicos, a administração financeira do Poder 
Judiciário se submete à fiscalização e ao controle de legalidade 
dos tribunais de contas. 

(D) Súmulas de efeito vinculante para os órgãos do Poder 
Judiciário e a administração pública direta e indireta podem 
ser aprovadas por qualquer tribunal superior mediante 
decisão de dois terços de seus membros, sendo assegurada a 
possibilidade de revisão ou cancelamento da súmula. 

(E) A organização do Poder Judiciário e o regime jurídico 
de seus membros devem ser disciplinados no Estatuto da 
Magistratura, estabelecido em lei ordinária de iniciativa do 
STF, observadas as normas na CF. 

 
19. (TJ/SE - Técnico Judiciário - Área Judiciária - 

CESPE/2014) Com relação à organização dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça, 
julgue os itens que se seguem. 

O Conselho Nacional de Justiça, embora seja órgão do 
Poder Judiciário, não possui competência jurisdicional, 
cabendo-lhe a supervisão administrativa e financeira daquele 
poder. 

Certo (   )   Errado (   ) 
 

20. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 
matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação 
na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 
estabelecida em lei. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
21. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

Junto ao Conselho Nacional de Justiça oficiarão o 
Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
22. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 33 (trinta 
e três) Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 
(trinta e cinco) e menos de 65 (sessenta e cinco) anos, 
nomeados pelo Presidente da República após aprovação por 
2/3 (dois terços) do Senado Federal. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
23. (TJ/MT - Juiz de Direito - FMP/2014) A respeito do 

Conselho Nacional de Justiça, assinale a alternativa correta. 
(A) Possui como função a fiscalização do Poder Judiciário 

e, eminentemente, função jurisdicional. 
(B) Tem competência para julgar magistrados por crime 

de autoridade. 
(C) Tem como função apreciar a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros do Poder Judiciário. 
(D) Não possui competência para rever processos 

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 
menos de um ano. 

(E) O CNJ pode suspender e fiscalizar decisão concessiva 
de mandado de segurança. 

 
24. (TRF/4ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área 

Judiciária - FCC/2014) Os tribunais do país estão, em regra, 
sujeitos em sua composição ao chamado quinto constitucional, 
que vem a ser o preenchimento de um quinto de seus cargos 
distribuídos igualmente entre advogados e membros do 
Ministério Público. Configuram EXCEÇÕES ao quinto 
constitucional: 

(A) Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais 
Federais. 

(B) Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior 
Eleitoral. 

(C) Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 
Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. 

(D) Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça. 
(E) Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do 

Trabalho. 
 
25. (TRF/4ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa - FCC/2014) Considere as seguintes 
situações:  

I. Após sete anos de exercício da função, em primeiro grau, 
um juiz perde o cargo, mediante sentença judicial transitada 
em julgado.  
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II. É determinada a remoção de certo magistrado, 
contrariamente à sua vontade, por motivo de interesse 
público, conforme decisão do voto da maioria absoluta do 
tribunal a que pertence.  

III. Determinado magistrado, membro de Tribunal de 
Justiça estadual, sofre redução em seu subsídio mensal, a fim 
de que este seja adequado ao valor fixado para o do 
Governador do Estado. 

Seria incompatível com a Constituição da República, por 
infringir garantia que esta expressamente outorga aos juízes, 
o que consta em 

(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) III, apenas. 
 
26. (TRF/4ª REGIÃO - Juiz Substituto - TRF 4ª 

REGIÃO/2014) Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral é um 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
(B) Nos crimes de responsabilidade, o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal é julgado pelo Senado Federal. 
(C) O Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
(D) Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça o 

julgamento, em matéria penal, dos Governadores dos Estados. 
(E) O Tribunal Superior Eleitoral é integrado por, no 

mínimo, sete membros, dentre os quais três escolhidos entre 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 
27. (TRF/4ª REGIÃO - Juiz Substituto - TRF 4ª 

REGIÃO/2014) Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) No regime constitucional anterior à Constituição 

Federal de 1988, o único legitimado para propor a ação direta 
de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República. 

(B) O Governador de Estado, a partir de 1988, tem 
legitimidade para propor a Ação Declaratória de 
Constitucionalidade perante o Superior Tribunal de Justiça. 

(C) Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
veto é irretratável. 

(D) Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça a 
homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do 
exequatur às cartas rogatórias. 

(E) É incabível o ajuizamento, perante o Supremo 
Tribunal Federal, de Ação Direta de Inconstitucionalidade de 
lei municipal em tese. 

 
28. (TJ/PA - Juiz de Direito Substituto - VUNESP/2014) 

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar: 
(A) originariamente a homologação de sentenças 

estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 
(B) originariamente os mandados de segurança e os 

habeas data contra ato de ministro de estado. 
(C) mediante recurso, as causas decididas, em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida julgar ato de 
governo local contestado em face de lei federal. 

(D) mediante recurso, as causas decididas em única ou 
última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei 
local contestada em face de lei federal.  

(E) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo municipal. 

 
29. (PC/PI - Delegado de Polícia – UESPI/2014) À luz 

das normas constitucionais sobre o Poder Judiciário, assinale 
a alternativa CORRETA. 

(A) Um quinto dos lugares do Supremo Tribunal Federal 
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. 

(B) Aos juízes federais compete processar e julgar o 
litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.  

(C) A aprovação de súmula vinculante pelo Supremo 
Tribunal Federal poderá ocorrer de ofício, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional. A vinculação abrangerá a 
atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário e da 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. 

(D) Entre as vedações que caracterizam o regime jurídico 
aplicável à magistratura está a impossibilidade de exercer a 
advocacia antes de decorridos três anos do afastamento do 
cargo.  

(E) As causas em que forem parte instituição de 
previdência social e segurados, serão processadas e julgadas 
na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 
beneficiários, sempre que a comarca não seja sede de vara do 
juízo federal, cabendo recurso para o Tribunal de Justiça do 
Estado. 

 
30. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) 

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo e das funções 
essenciais à justiça, julgue os itens que se seguem.  

Essencial à justiça, a defensoria pública é competente para 
a defesa dos necessitados, não havendo, porém, óbice a que a 
legislação infraconstitucional amplie essa competência para 
defesa de sujeitos não hipossuficientes. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
31. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) 

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo e das funções 
essenciais à justiça, julgue os itens que se seguem. 

O princípio da independência funcional e, a fortiori, o 
princípio do promotor natural protegem o membro do 
Ministério Público (MP) contra ato de superior que pretenda 
subtrair-lhe competência fixada por critérios 
predeterminados abstratamente. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
32. (TJ/SE - Analista Judiciário – Direito – CESPE/2014) 

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo e das funções 
essenciais à justiça, julgue os itens que se seguem. 

O Conselho Nacional do Ministério Público tem 
competência para apreciar e desconstituir, inclusive de ofício, 
atos administrativos praticados pelos membros do Parquet. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 

Respostas 
 
01. Resposta: E.  
A” está incorreta porque a decisão, mesmo sobre infrações 

disciplinares, é tomada em sessão pública; “B” está incorreta 
porque o único legitimado para decidir é o juiz e não seu 
servidor, ainda que por delegação; “C” está incorreta porque a 
lista é sêxtupla; “D” está incorreta porque o prazo em que se 
proíbe o exercício é de três anos. Somente resta a alternativa 
“D”, aplicando-se o artigo 95, CF: Os juízes gozam das seguintes 
garantias: [...] II - inamovibilidade, salvo por motivo de 
interesse público, na forma do art. 93, VIII”. Logo, o motivo de 
interesse público pode gerar a quebra da garantia da 
inamovibilidade.  

 
02. Resposta: D. 
As competências de processamento e julgamento estão 

previstas nos artigos 102, CF – em relação ao Supremo 
Tribunal Federal – e 105, CF – quanto ao Superior Tribunal de 
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Justiça. As regras de competências previstas nas alternativas 
“A”, “B”, “C” e “E” estão incorretas, pelos seguintes motivos: 

Quanto à alternativa “A”, o art. 102, I, “e”, CF prevê que o 
Supremo Tribunal Federal processa e julga originariamente “o 
litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território”, excluindo 
os Municípios. 

Em relação à alternativa “B”, o artigo 102, II, “a”, CF, prevê 
que compete ao Supremo Tribunal Federal “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”, logo, o recurso é ordinário, não extraordinário. 

No que tange à alternativa “C”, o artigo 105, I, “d”, CF prevê 
que o Superior Tribunal de Justiça processará e julgará 
originariamente “os conflitos de competência entre quaisquer 
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, ‘o’, bem como 
entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 
vinculados a tribunais diversos”, de modo que o julgamento é 
originário, não em sede de recurso especial. 

Sobre a alternativa “E”, “os conflitos de competência entre 
o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro 
tribunal” são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, 
conforme artigo 102, I, “o”, CF, mas não em sede de recurso 
ordinário, e sim originariamente. 

Resta a alternativa “D”, que vai de encontro com o artigo 
105, I, “g”, CF, competindo originariamente ao Superior 
Tribunal de Justiça processar e julgar “os conflitos de 
atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 
União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e 
administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as 
deste e da União”. 

 
03. Resposta: C. 
Nos termos do artigo 93, X, CF, “as decisões 

administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão 
pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros”, logo, o quórum é de maioria 
absoluta e não de 2/3, e as decisões são motivadas e tomadas 
em sessão pública, afastando-se a alternativa “C” e 
confirmando-se a alternativa “B”. A alternativa “A” está de 
acordo com o artigo 62, §1º, IV, CF; a “D” com o artigo 93, XIII, 
CF; e a “E” segue o disposto no artigo 95, II e III, CF.  

 
04. Resposta: B. 
Neste sentido, prevê o artigo 105, I, “b”, CF: “Compete ao 

Superior Tribunal de Justiça: [...] II - julgar, em recurso 
ordinário: [...] b) os mandados de segurança decididos em 
única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando denegatória a decisão”. 

 
05. Resposta: C. 
Os crimes políticos são julgados em recurso ordinário pelo 

Supremo Tribunal Federal sempre, conforme artigo 102, II, 
“b”, CF: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] II - 
julgar, em recurso ordinário: [...] b) o crime político”. 

 
06. Resposta: B. 
Nos termos do artigo 109, X, CF, “aos juízes federais 

compete processar e julgar: [...] X - os crimes de ingresso ou 
permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta 
rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a 
homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a 
respectiva opção, e à naturalização”. Nota para a pergunta 
capciosa do examinador, afinal, a competência para conceder 
o exequatur é do Superior Tribunal de Justiça (artigo 105, I, “i”, 
CF). 

07. Resposta: A. 
As competências do Conselho Nacional de Justiça estão 

descritas no artigo 103-B, § 4º, CF: “§ 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”. Conforme grifos no inciso III do 
referido dispositivo, um juiz federal, como funcionário do 
Poder Judiciário, pode ter sua aposentadoria determinada pelo 
Conselho Nacional de Justiça com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, tendo preservado seu 
direito à ampla defesa. 

 
08. Resposta: C. 
Preconiza o artigo 103-B, § 4º, II: “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: [...] 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” (grifo nosso). 

 
09. Resposta: A. 
Nos termos do artigo 108, §3º, CF: “Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 
instituição de previdência social e segurado, sempre que a 
comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 
verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 
causas sejam também processadas e julgadas pela justiça 
estadual”. 
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10. Resposta: A. 
Nos termos do inciso VIII do artigo 93, CF, “o ato de 

remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por 
interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria 
absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de 
Justiça, assegurada ampla defesa”, logo, o quórum não é de 
dois terços e sim de maioria absoluta, razão pela qual a 
alternativa “A” está incorreta. 

 
11. Resposta: C. 
Conforme artigo 29, X, CF, estabelece-se o “julgamento do 

Prefeito perante o Tribunal de Justiça”, abrangendo 
inclusive crimes dolosos contra a vida. 

 
12. Resposta: A. 
Neste viés, observa-se o caput do artigo 103-A, CF, que 

regulamenta a denominada súmula vinculante: “O Supremo 
Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.  

 
13. Resposta: Errado. 
O Conselho Nacional de Justiça não é uma nova instância 

de recurso judicial, mas sim um órgão administrativo que faz 
o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes 
(artigo 103-B, CF). 

 
14. Resposta: Certo. 
A autonomia funcional e administrativa do Ministério 

Público é garantida no artigo 127, §2º, CF e a autonomia 
funcional e administrativa da Defensoria Pública estadual é 
garantida no artigo 134, §2º, CF. 

 
15. Resposta: E. 
A propósito, prevê o artigo 102, III, “d”, CF: “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: [...] d) julgar válida lei 
local contestada em face de lei federal”. 

 
16. Resposta: E. 
Das atribuições do Conselho Nacional de Justiça descritas 

no artigo 103-B, §4º, CF, encontra-se enumerada no inciso V a 
de “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 
menos de um ano”. Não pode, assim rever processo disciplinar 
julgado há dois anos, pois o prazo constitucional limite é de 1 
ano. Demais atribuições correspondem a competências 
descritas no artigo 103-B, CF. 

 
17. Resposta: A. 
A alternativa “A” está correta e encontra arcabouço no 

artigo 93, II, “b”, CF: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] II - 
promoção de entrância para entrância, alternadamente, por 
antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: 
[...] b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de 
exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira 
quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver 
com tais requisitos quem aceite o lugar vago”. A alternativa “B” 
está incorreta porque o quórum é de 2/3 (artigo 93, II, “d”, CF);  
“C” está incorreta porque o Conselho Nacional de Justiça 

possui legitimidade para tanto (artigo 93, VIII, CF); “D” está 
incorreta porque o advogado indicado pelo quinto não precisa 
preencher o requisito etário – com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos de idade – mas sim o de tempo 
de atividade jurídica – ao menos 10 de atividade jurídica 
(artigo 94, CF); “E” está incorreta porque o Tribunal Superior 
Eleitoral é composto por 27 ministros (artigo 111-A, CF). 

 
18. Resposta: A. 
Está incorreta porque o afastamento da aplicação de 

norma federal por tribunal implica em submissão a órgão 
especial que decidirá sobre a matéria e sua 
constitucionalidade; “B” está incorreta porque a competência 
para tanto é do Supremo Tribunal Federal (artigo 102, I, “f”, 
CF); “C” está correta porque cabe aos Tribunais de contas da 
respectiva unidade federativa o controle da administração 
financeira de todos os Poderes, inclusive do Poder Judiciário; 
“D” está incorreta porque somente o Supremo Tribunal 
Federal pode aprovar súmula vinculante; “E” está incorreta 
porque se trata de matéria reservada a lei complementar, de 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal. 

 
19. Resposta: Certo. 
Nos termos do artigo 103-B, §4º, CF, “compete ao Conselho 

o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 
juízes”. Logo, o Conselho Nacional de Justiça não tem função 
jurisdicional. 

 
20. Resposta: Certo. 
Trata-se da previsão constitucional da denominada 

súmula vinculante, consoante inclusão feita pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004 do artigo 103-A, CF: “o Supremo 
Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.  

 
21. Resposta: Certo. 
Refere-se à previsão constitucional do Conselho Nacional 

de Justiça, consoante inclusão feita pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004 do artigo 103-B, CF, cujo §6º prevê: 
“junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República 
e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil”.   

 
22. Resposta: Errado. 
Conforme grifos no artigo 111-A, CF, a assertiva está 

incorreta no que tange ao número de Ministros e nos que tange 
ao quórum de aprovação no Senado Federal: “o Tribunal 
Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, 
escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da 
República após aprovação pela maioria absoluta do Senado 
Federal [...]”.  

 
23. Resposta: C. 
O §4º do artigo 103-B, CF, descreve as atribuições do 

Conselho Nacional de Justiça. Não sendo jurisdicional, mas 
apenas administrativa e financeira, já se descartam as 
alternativas “A”, “B” e “E”. Por sua vez, “D” está entre as 
competências que o Conselho possui (artigo 103-B, §4º, V, CF), 
razão pela qual está incorreta a assertiva. Somente resta a 
alternativa “C”, correta, conforme texto expresso do inciso II 
do §4º do artigo 103-B, CF: “zelar pela observância do art. 37 e 
apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos 
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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”. 

 
24. Resposta: C. 
Disciplina o artigo 94, caput, CF: “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”. Logo, se sujeitam ao 
quinto constitucional todos os Tribunais Regionais Federais e 
Tribunais de Justiça, mas não os Tribunais Superiores, 
excluindo-se, portanto, STF, STJ e TSE. 

 
25. Resposta: E. 
Nos termos do que disciplina a Constituição Federal, a 

assertiva I está correta, porque a garantia da vitaliciedade do 
artigo 95, I, CF, tem o seguinte teor: “vitaliciedade, que, no 
primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação 
do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, 
de sentença judicial transitada em julgado”. O item II também 
está correto, porque o artigo 93 prevê em seu inciso VIII que 
“o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do 
magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por 
voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do 
Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa”. 
Somente resta o item III, que está incorreto, porque o subsídio 
dos magistrados não se vincula ao do Governador do Estado, 
conforme se extrai do artigo 93, V, CF: “o subsídio dos 
Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa 
e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais 
magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível 
federal e estadual, conforme as respectivas categorias da 
estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre 
uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por 
cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio 
mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º”. Sendo 
assim, apenas o item III é incompatível com a Constituição 
Federal. 

 
26. Resposta: C. 
Nos termos do artigo 103-B, §1º, CF, “o Conselho será 

presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas 
suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do 
Supremo Tribunal Federal”.   

 
27. Resposta: B. 
O capítulo 3 da Lei nº 9.868/1999 regulamenta a ação 

declaratória de constitucionalidade. Em que pese o teor 
aparentemente restritivo do artigo 13, os legitimados para a 
propositura são os mesmos da ação direta de 
inconstitucionalidade, conforme disposição do próprio artigo 
103 da Constituição Federal. Sendo assim, o governador de 
Estado tem legitimidade para propor a ação declaratória de 
constitucionalidade. A alternativa “B” somente está incorreta 
por afirmar que tal propositura se dá no Superior Tribunal de 
Justiça, quando na verdade ocorre perante o Supremo 
Tribunal Federal.  

 
 
 
 

28. Resposta: D. 
Nestes termos, prevê a Constituição: “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: [...] c) julgar válida lei ou 
ato de governo local contestado em face desta Constituição”. 

 
29. Resposta: C. 
“A” está incorreta porque não incide quinto constitucional 

sobre Tribunais Superiores; “B” está incorreta porque a 
competência é do Supremo Tribunal Federal; “C” está correta 
porque traz o teor do artigo 103-A, caput, CF (“O Supremo 
Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”); “D” 
está incorreta porque a vedação abrange apenas juízo ou 
tribunal do qual se afastou; “E” está incorreta porque o recurso 
será dirigido ao Tribunal Regional Federal. 

 
30. Resposta: Errado. 
Disciplina o artigo 134, CF: “A Defensoria Pública é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal”. Logo, a competência da Defensoria é a defesa de 
hipossuficientes e direitos difusos e coletivos. 

 
31. Resposta: Certo. 
Nos termos do artigo 127, §1º, CF, “são princípios 

institucionais do Ministério Público a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional”. Assegura-se o 
livre convencimento de cada membro do Ministério Público, 
ou seja, inexiste vinculação dos seus membros a 
pronunciamentos processuais anteriores. 

 
32. Resposta: Certo. 
Nos termos do artigo 130-A, §2º, CF, “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, 
cabendo lhe: [...] 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 
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”. 

 

 
 
Com o objetivo de dinamizar a atividade jurisdicional, o 

poder constituinte originário institucionalizou atividades 
profissionais (públicas e privadas), atribuindo-lhes o status de 
funções essenciais à Justiça, tendo estabelecido suas regras 

9. Funções essenciais à justiça 
9.1. Ministério Público, 

Advocacia Pública 
9.2. Defensoria Pública 
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nos arts. 127 a 135 da CF/88: Ministério Público (arts. 127 a 
130), Advocacia Pública (arts. 131 e132), Advocacia (art. 
133) e Defensoria Pública (art. 134). 

 
O Ministério Público 
 
De acordo com o art. 127, caput, da Constituição Federal de 

1988, 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.  

Não se trata de um poder do Estado, mas de uma 
instituição independente dos demais poderes, considerada 
essencial ao exercício da função jurisdicional do Estado. 

O Ministério público pode ser federal ou estadual. No 
primeiro, há os procuradores da república que atuam junto aos 
juízes federais (justiça federal) e pertencem ao ministério 
público da união. No segundo, existem os promotores de 
justiça que exercem suas funções perante os juízes de direito 
(justiça estadual) e pertencem a carreira do ministério público 
estadual.  

Estas distinções entre o ministério público federal e 
estadual continuam na segunda instância, isto é, em grau de 
recurso. Quando a matéria for federal, quem representará a 
sociedade serão os Procuradores Regionais da República, 
sendo o processo distribuído para o Tribunal Regional Federal. 
Já no caso da matéria ser estadual, quem atuará serão os 
Procuradores de Justiça, junto aos Tribunais de Justiça 
Estaduais.  

 
Segundo previsto no artigo 128 da CF, o Ministério Público 

abrange: 
 
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. 
 
Os Ministérios Públicos dos Estados (MPE) 
 
A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério 

Público da União divergem do Ministério Público dos Estados. 
Enquanto o MPU é regido pela Lei Complementar nº 75/1993, 
o MPE rege-se pela Lei nº 8.625/1993.  

Ao MPU é assegurada autonomia funcional, administrativa 
e financeira. Sendo as carreiras dos membros dos diferentes 
ramos independentes entre si. Dessa forma, para ser membro 
do MPF, deve-se prestar concurso público para o MPF. Para ser 
membro do MPT, deve-se prestar concurso para o MPT, e 
assim por diante. Quanto à carreira técnico-administrativa, 
esta é única para todo o MPU. O candidato presta concurso 
público para o MPU e pode ser lotado em qualquer um dos 
ramos.  

 
Princípios, garantias, vedações, organização e 

competências. 
 
A Constituição de 1988 dotou o Ministério Público e seus 

membros, para garantia do efetivo exercício de seus 
audaciosos misteres, de uma série de prerrogativas, dentre as 
quais se destacam os princípios institucionais elencados no 
§1o de seu artigo 127. 

                                                 
52 "Considerações sobre o princípio da independência funcional dos 
membros do Ministério Público", Luciano França da Silveira Júnior, 

1) Princípio da unidade: os membros do Ministério 
Público integram um só órgão, sob uma mesma direção do 
Procurador-Geral da República, na esfera federal, e do 
Procurador-Geral de Justiça, na estadual. 

2) Princípio da Indivisibilidade: os integrantes do 
Ministério Público atuam sempre em nome de toda a 
instituição, podendo ser substituídos uns pelos outros, dentro 
dos critérios estabelecidos pela lei. 

3) Princípio da independência funcional: garante a 
inexistência de vinculação dos órgãos da Instituição a 
pronunciamentos processuais anteriores de outros membros. 
Tal prerrogativa, juntamente com outras existentes na própria 
Lei Maior e no ordenamento infraconstitucional, demonstra a 
preocupação do legislador em garantir ao Parquet todos os 
meios para exercer seu papel fundamental de defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 

O órgão do Ministério Público é independente no exercício 
de suas funções, não ficando sujeito às ordens de quem quer 
que seja, somente devendo prestar contas de seus atos à 
Constituição, às leis e à sua consciência. 

Nessa seara, o princípio da independência afigura-se 
instrumento garantidor de uma atuação libertária, que visa 
arredar constrangimentos, pressões, imposições, censuras – 
interna e externa corporis – em face das importantes 
atribuições manuseadas.52 

 
Segundo Mazzilli53: 
 

 (...) unidade significa que os membros do Ministério 
Público integram um só órgão sob a direção de um só 
chefe; indivisibilidade significa que esses membros 
podem ser substituídos uns pelos outros, não 
arbitrariamente, porém, mas segundo a forma 
estabelecida na lei. Por sua vez, a independência 
funcional do membro ministerial brota como um seu 
alvedrio, garantindo um agir emancipado de quaisquer 
ingerências ou repressões.  

 
A Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 5º, LIII, 

“que ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente”. Ao lado do tradicional princípio do 
juiz natural, inscreveu-se, como garantia individual, o 
princípio do promotor natural. De acordo com este as 
atribuições do promotor de justiça em determinado feito 
devem ser anteriormente fixadas. Assim, além de ser julgado 
por órgão independente e pré-constituído, o acusado também 
tem o direito e a garantia constitucional de somente ser 
processado por um órgão independente do Estado, vedando-
se, por consequência, a designação arbitrária, inclusive, de 
promotores ad hoc (nomeados apenas para a execução do 
ato) ou por encomenda. 

Aos membros do Ministério Público foram atribuídas as 
mesmas garantias concedidas aos integrantes do Poder 
Judiciário: vitaliciedade (após o cumprimento do estágio 
probatório de dois anos, somente podem ser destituídos do 
cargo por sentença judicial transitada em julgado), 
inamovibilidade (não podem ser transferidos 
compulsoriamente de seus cargos, salvo por motivo de 
interesse público, mediante decisão do órgão colegiado, por 
maioria absoluta dos votos, assegurada ampla defesa) e 
irredutibilidade do subsídio (a remuneração dos membros 
do Ministério Público não poderá ser reduzida, lembrando que 
está assegurada a irredutibilidade nominal, não se garantindo 
a corrosão inflacionária). 

na Revista Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais, n. 4, p. 
113/128. 
53 MAZZILLI, Hugo Niro. Regime jurídico do Ministério Público, p. 80. 
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Ao mesmo tempo que são concedidas essas importantes 
garantias, também para assegurar a sua independência, são 
impostas algumas vedações aos membros do Ministério 
Público: 

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.  

g) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 
afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo 
por aposentadoria ou exoneração (CF, art. 128, §§ 5º, II e 6º). 

 
Funções Institucionais 
 
De acordo com o arts. 129 da CF/88, 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; 

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. 

A legitimação do Ministério Público para as ações civis 
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas 
hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. As 
funções do Ministério Público só podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da 
respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.  

 
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP  
 
O art. 130-A, introduzido pela Emenda Constitucional n. 

45/2004 e regulamentado pela Lei n. 11.372/2006, prevê a 
criação do Conselho Nacional do Ministério Público 
composto por 14 membros nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida um 
recondução. 

Além da fiscalização administrativa de atos de Ministérios 
Públicos de todo o País, terá a importante função de formular 
políticas institucionais, ao elaborar um relatório anual sobre a 
atuação da Instituição em todo o País e propor as providências 
que considerar necessárias ao Congresso Nacional. 

Ao CNMP compete o controle da atuação administrativa e 
financeira do Ministério Público e do cumprimento dos 
deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 

I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do 
Ministério Público, 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 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; 

III – 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; 

IV – 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; 

V – 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. 

 
Texto Constitucional sobre o assunto 
 

CAPÍTULO IV 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 
2014) 

 
SEÇÃO I 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Art. 127. 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. 

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

§ 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.  

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

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a 
respectiva proposta orçamentária dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 
estipulados na forma do § 3º.  

§ 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.  
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§ 6º 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. 

 
Art. 128. O Ministério Público abrange: 
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. 
§ 1º - O Ministério Público da União tem por chefe o 

Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente 
da República dentre integrantes da carreira, maiores de 
trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela 
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
mandato de dois anos, permitida a recondução. 

§ 2º - A destituição do Procurador-Geral da República, 
por iniciativa do Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal. 

§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do 
Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice 
dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, 
para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução. 

§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito 
Federal e Territórios poderão ser destituídos por 
deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na 
forma da lei complementar respectiva. 

§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, 
cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-
Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o 
estatuto de cada Ministério Público, observadas, 
relativamente a seus membros: 

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 

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;  

II - as seguintes vedações: 
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.  

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o 
disposto no art. 95, parágrafo único, V.  

 
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; 

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. 

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações 
civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas 
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição 
e na lei. 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser 
exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir 
na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do 
chefe da instituição.  

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-
se-á mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em 
direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e 
observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.  

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o 
disposto no art. 93.  

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público 
será imediata.  

 
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. 

 
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:  

I o Procurador-Geral da República, que o preside; 
II quatro membros do Ministério Público da União, 

assegurada a representação de cada uma de suas 
carreiras;  

III três membros do Ministério Público dos Estados; 
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal 

Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 
pelo Senado Federal. 

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério 
Público serão indicados pelos respectivos Ministérios 
Públicos, na forma da lei.  

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 127 

§ 2º 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, cabendo-lhe: 

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do 
Ministério Público, 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 
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; 

III 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; 

IV 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; 

V 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. 

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um 
Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério 
Público que o integram, vedada a recondução, 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem 
conferidas pela lei, as seguintes: 

I receber reclamações e denúncias, de qualquer 
interessado, relativas aos membros do Ministério Público 
e dos seus serviços auxiliares; 

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção 
e correição geral; 

III requisitar e designar membros do Ministério 
Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar 
servidores de órgãos do Ministério Público. 

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. 

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do 
Ministério Público, competentes para receber 
reclamações e denúncias de qualquer interessado contra 
membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive 
contra seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
A Advocacia Pública 
 
A advocacia pública é aquela que aconselha ou patrocina 

interesses de pessoas jurídicas de direito público, interesses 
em que prevalece não a vontade do agente, mas a da 
coletividade consagrada no ordenamento constitucional ou 
legal. 

Os integrantes da advocacia pública têm vinculação 
funcional ao Estado, aqui utilizado em sentido genérico e 
incluindo as pessoas políticas federativas e as pessoas de 
direito público de natureza administrativa (englobando 
naturalmente, os advogados das autarquias e fundações). 

A Advocacia-Geral da União é uma instituição que 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, além de 

exercer as atividades de consultoria e assessoramento do 
Poder Executivo. 

A representação judicial e extrajudicial dos Estados-
Membros, além das atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico, é feita pela Procuradoria-Geral do 
Estado. 

Teoricamente, e desde que não haja proibição legal (já que 
não houve previsão constitucional) os advogados públicos 
poderão advogar fora das atribuições institucionais, e desde 
que não violem os interesses da pessoa de direito público em 
relação à qual pertençam. Cabendo observa-se em cada caso, o 
que disciplina a lei para cada carreira. 

 
Texto Constitucional sobre o assunto  
 

SEÇÃO II 
DA ADVOCACIA PÚBLICA 

 
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição 

que, diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo. 

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o 
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo 
Presidente da República dentre cidadãos maiores de 
trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da 
instituição de que trata este artigo far-se-á mediante 
concurso público de provas e títulos. 

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza 
tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. 

 
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito 

Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas 
as suas fases, exercerão a representação judicial e a 
consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.  

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste 
artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo 
exercício, mediante avaliação de desempenho perante os 
órgãos próprios, após relatório circunstanciado das 
corregedorias.  

 
A advocacia e Defensoria Pública 
 
O advogado é o bacharel em direito inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Sem sua participação não há 
possibilidade de distribuição equânime da função 
jurisdicional. Conforme dispõe o art. 133 da Constituição, “o 
advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 
profissão, nos limites da lei”. 

Surgem, então dois princípios: a) indisponibilidade do 
advogado (o advogado é indispensável para à administração 
da justiça, deve-se observar porém que tal princípio não é 
absoluto, existindo casos onde é dispensada a participação do 
advogado, por exemplo, na interposição de habeas corpus) e b) 
inviolabilidade (não pode ser punido por seus atos e 
manifestações, a própria legislação penal prevê a imunidade 
judiciária “pela ofensa irrogada em juízo, na discussão da 
causa, pela parte ou por seu procurador”; porém manifestos 
abusos e ofensas, não vinculadas a atividade profissional, 
serão normalmente punidas, pois a inviolabilidade não é 
irrestrita; deve ser exercida dentro dos limites da lei). 
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Não existe relação de hierarquia entre advogados, 
promotores de justiça e juízes; todos são indispensáveis para 
uma perfeita e adequada distribuição da justiça. 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.  

Esta tutela para os necessitados não se restringe à 
atividade judicial, mas compreende toda a esfera jurídica, 
abrangendo a prática de atos não processuais, como a 
instauração e movimentação de processos administrativos, 
atos notariais e prestação de serviços de consultoria. 

 
Texto Constitucional sobre o assunto  
 

SEÇÃO III 
DA ADVOCACIA 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 
2014) 

 
Art. 133. O advogado é indispensável à administração 

da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações 
no exercício da profissão, nos limites da lei. 

 
SEÇÃO IV 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 

2014) 
 
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 
Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria 
Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e 
prescreverá normas gerais para sua organização nos 
Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, 
mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a seus integrantes a garantia da 
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora 
das atribuições institucionais.  

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são 
asseguradas autonomia funcional e administrativa e a 
iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.  

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias 
Públicas da União e do Distrito Federal.   (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 74, de 2013) 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria 
Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional, aplicando-se também, no que couber, o 
disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta 
Constituição Federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 

 
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras 

disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão 
remunerados na forma do art. 39, § 4º.  

 

Questões 
 
01. (TRT 3ª - Analista Judiciário – Administrativa – 

FCC/2015) Sobre os órgãos que exercem as chamadas funções 
essenciais da Justiça é INCORRETO afirmar: 

(A) O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

(B) A destituição do Procurador-Geral da República, por 
iniciativa do Senado Federal, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta da Câmara dos Deputados. 

(C) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-
Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da 
República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada. 

(D) O advogado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 
profissão, nos limites da lei. 

(E) São princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

 
02. (AGU - Administrador - IDECAN/2014) 

Considerando as regras constitucionais sobre as funções 
essenciais da justiça, analise.  

I. Constituem garantias do Ministério Público: 
vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o 
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, e 
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. Constituem vedações do 
Ministério Público: participar de sociedade comercial, na 
forma da lei, exercer atividade político-partidária e exercer, 
ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 
sem exceções.  

II. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, 
diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a 
União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos 
da lei complementar que dispuser sobre sua organização e 
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo e a representação da União na 
execução da dívida ativa de natureza tributária.  

III. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, 
organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de 
concurso público de provas e títulos, com a participação 
facultativa da Ordem dos Advogados do Brasil, exercerão a 
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas 
unidades federadas.  

Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 
(A) I, II e III. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 
03. (MPE/MG - Promotor de Justiça - MPE/2014) É 

INCORRETO afirmar: 
(A) São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de 

Justiça os membros do Ministério Público que estiverem 
afastados do exercício do cargo para desempenho de função 
junto à associação de classe. 

(B) A destituição do Procurador-Geral de Justiça 
prescinde de autorização da Assembleia Legislativa, desde que 
ocorra a expedição de expressa resolução pelo Colégio de 
Procuradores de Justiça nesse sentido. 

(C) Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas 
instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas 
funções, especialmente nos Tribunais e nos fóruns, cabendo-
lhes a respectiva administração. 
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(D) Poderá o Ministério Público expedir notificações 
para colher depoimento ou esclarecimento, facultando ao seu 
membro, em caso de desatendimento injustificado, requisitar 
condução coercitiva quer pela Policia Civil ou Policia Militar, 
ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. 

 
04. (TRT 3ª Região/MG - Juiz do Trabalho - TRT 

3R/2014) Sobre as funções institucionais do Ministério 
Público é incorreto afirmar: 

(A) Defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas, inclusive através de Promotor de Justiça 
ad hoc.  

(B) Promover, privativamente, a ação penal pública, na 
forma da lei.  

(C) 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.  

(D) Expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei 
complementar respectiva.  

(E) Exercer o controle externo da atividade policial, na 
forma da lei complementar. 

 
05. (TJ/SE - Titular de Serviços de Notas e de Registro - 

CESPE/2014) No que se refere às funções essenciais à justiça, 
assinale a opção correta de acordo com a CF. 

(A) De acordo com a CF, a representação judicial dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios cabe 
exclusivamente aos procuradores organizados em carreira, 
dependendo o ingresso nessa carreira de aprovação em 
concurso público de provas e títulos. 

(B) As defensorias públicas dos Estados, do Distrito 
Federal e da União possuem autonomia funcional e 
administrativa, sendo-lhes assegurada a iniciativa de suas 
propostas orçamentárias na forma estabelecida na CF. 

(C) Cabe ao Ministério Público Federal representar a 
União na execução de sua dívida ativa de natureza tributária. 

(D) A CF estabelece um rol exemplificativo de funções 
institucionais do MP, como, por exemplo, a função de 
promover, privativamente, as ações civil e penal públicas, na 
forma da lei. 

(E) À imunidade profissional do advogado não se podem 
aplicar restrições de qualquer natureza. 

 
06. (MPE/SC - Promotor de Justiça Substituto - 

matutina FEPESE/2014) Analise os enunciados das questões 
abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

O Conselho Nacional do Ministério Público escolherá, em 
votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os Membros 
do Ministério Público que o integram, permitida apenas uma 
recondução, cumprindo-lhe: a) receber reclamações e 
denúncias relativas aos membros do Ministério Público; b) 
exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 
correição parcial; c) requisitar e designar membros do 
Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar 
servidores de órgãos do Ministério Público. 

Certo (   )  Errado (   ) 
 
07. (TRE/PR - ANALISTA JUDICIÁRIO - FCC) A 

Constituição da República estabelece igualmente para 
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que: 

(A) os integrantes das carreiras deverão residir na 
comarca da respectiva lotação, salvo autorização do Tribunal. 

(B) a vitaliciedade será adquirida após dois anos de 
exercício da função, dependendo a perda do cargo, inclusive 
nesse período, de sentença judicial transitada em julgado. 

(C) o exercício da advocacia no juízo ou Tribunal do qual se 
afastaram é vedado antes de decorridos três anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

(D) o exercício de atividade político-partidária é proibido, 
salvo exceções previstas em lei. 

(E) o ato de remoção por interesse público será fundado 
em decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de dois 
terços de seus membros, assegurada ampla defesa. 

 
08. (TJ/PE - ANALISTA JUDICIÁRIO - TJ/PE - FCC) 

Peixoto, membro do Ministério Público Estadual, está 
passando por enorme dificuldade financeira, e precisa auferir 
maior rendimento para custear as suas despesas básicas, pois 
o seu subsídio não está sendo suficiente. Nesse caso, para 
complementar sua renda, Peixoto poderá: 

(A) participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
(B) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

honorários, percentagens ou custas processuais nas causas 
que funcionar. 

(C) exercer a advocacia, desde que não advogue contra o 
Estado. 

(D) exercer uma função de magistério. 
(E) exercer atividade político-partidária em qualquer 

situação. 
 
09. (TRE/PR - Analista Judiciário - FCC) A Constituição 

da República prevê, igualmente, para a Advocacia-Geral da 
União e os Procuradores do Estado que: 

(A) se organizam em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as 
suas fases. 

(B) têm assegurada a garantia da inamovibilidade, sendo 
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais, fixadas em lei complementar federal, que 
organizará a instituição a que pertencem e prescreverá 
normas gerais para sua organização nos Estados. 

(C) exercem a representação judicial e a consultoria 
jurídica das respectivas unidades federadas, exceto na 
execução da dívida ativa de natureza tributária, em que a 
representação dos Estados cabe à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. 

(D) têm estabilidade assegurada decorridos dois anos de 
efetivo exercício da função, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório 
circunstanciado das corregedorias. 

(E) são remunerados exclusivamente por subsídio fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 
ou outra espécie remuneratória. 

 
10. (PC/GO - DELEGADO DE POLÍCIA - UEG NÚCLEO) 

Sobre as funções essenciais à Justiça, é correto afirmar: 
(A) o advogado é indispensável à administração da Justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da 
profissão e fora dela, nos termos da lei. 

(B) é função institucional do Ministério Público a 
requisição de diligências investigatórias e da instauração de 
inquérito policial. 

(C) o acesso às carreiras da Advocacia Pública é feito 
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. 

(D) o controle externo da atividade policial é atribuição da 
Defensoria Pública, nos termos de lei. 

 
11. (DPE/MA - DEFENSOR PÚBLICO - CESPE) A respeito 

das funções essenciais da justiça, assinale a opção CORRETA: 
(A) o Ministério Público que atua junto ao tribunal de 

contas é instituição distinta do Ministério Público comum, 
sendo-lhes aplicado, contudo, os mesmos direitos, vedações e 
forma de investidura. 

(B) o Procurador-Geral da República goza de vitaliciedade, 
sendo vedada sua destituição antes do término do mandato. 
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(C) a Defensoria Pública da União é a instituição que, 
diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a 
União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos 
da lei complementar que dispuser acerca de sua organização e 
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo. 

(D) o Ministério Público é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica 
das entidades públicas e a defesa das minorias. 

(E) é permitido aos Defensores Públicos o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais, desde que não 
haja conflito de interesses em relação à administração que os 
remunera. 

 
12. (PROMOTOR DE JUSTIÇA - MPE/SP - VUNESP) Com 

relação ao disposto na Constituição Federal, considere as 
seguintes afirmações: 

I. Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 
Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes 
da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 
Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, para mandato de dois anos, não sendo permitida a 
sua recondução. 

II. É garantida aos membros do Ministério Público a 
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. 

III. É vedado ao membro do Ministério Público exercer 
atividade político-partidária. 

IV. A distribuição de processos no Ministério Público será 
imediata, salvo por motivo relevante, devendo o Procurador-
Geral de Justiça, nos casos dos Estados, encaminhar a devida 
motivação ao presidente do Tribunal Estadual. 

Estão CORRETAS somente as assertivas 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
(E) II, III e IV. 
 
13. (PREFEITURA DE MANAUS/AM – ANALISTA - 

MOVENS) Em relação à Defensoria Pública, assinale a opção 
CORRETA: 

(A) norma estadual que atribui à defensoria pública do 
estado a defesa judicial de servidores públicos estaduais 
processados civil ou criminalmente em razão do regular 
exercício do cargo é compatível com a CF/88. 

(B) às defensorias públicas, em âmbito federal e estadual 
são asseguradas autonomias funcional e administrativa e a 
iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

(C) aos integrantes das defensorias públicas é assegurada 
a garantia da inamovibilidade e permitido o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais, exceto em 
demandas contra a fazenda pública que os remunera. 

(D) por desempenhar, com exclusividade, um mister 
estatal genuíno e essencial à jurisdição, a defensoria pública 
não convive com a possibilidade de que seus integrantes sejam 
recrutados em caráter precário. 

 
14. (TCE/RS - AUDITOR PÚBLICO EXTERNO - FMP/RS). 

Sobre as funções essenciais à justiça na Constituição da 
República Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
CORRETA: 

(A) não é constitucionalmente obrigatória a participação 
da Ordem dos Advogados do Brasil no concurso público de 
provas e títulos para ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral 
da União e das Defensorias Públicas da União e dos Estados. 

(B) o Chefe da Advocacia-Geral da União é nomeado pelo 
Presidente da República após a aprovação de seu nome pela 
maioria absoluta do Senado Federal. 

(C) a partir da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de 
dezembro de 2004, está constitucionalmente garantida à 
Defensoria Pública da União e às Defensorias Públicas 
Estaduais a autonomia funcional e administrativa. 

(D) os membros do Ministério Público nos Tribunais de 
Conta dos Estados são cedidos pelo Ministério Público 
Estadual, asseguradas as mesmas garantias constitucionais e 
observados os mesmos impedimentos aos membros do órgão 
de origem. 

(E) exige-se do bacharel em direito no mínimo três anos de 
atividade jurídica para o ingresso na carreira do Ministério 
Público, da Advocacia Pública, da União e dos Estados, e das 
Defensorias Públicas da União e dos Estados. 

 
15. (MPU - Técnico Administrativo - CESPE) Acerca do 

Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue os 
itens a seguir. Compete à Advocacia-Geral da União 
representar, judicial e extrajudicialmente, a União, o que inclui, 
por exemplo, a representação judicial do Conselho da Justiça 
Federal. 

(   ) Certo  (   ) Errado 
16. (MPU - Técnico Administrativo Ministério Público - 

CESPE) No que concerne ao MP, julgue o item subsequente. 
Cabe ao presidente da República a nomeação do procurador-
geral da República, cujo mandato será de dois anos, permitida 
uma recondução. Apenas mediante autorização de dois terços 
dos membros do Senado Federal, poderá ser o procurador-
geral destituído do cargo. 

(   ) Certo  (   ) Errado 
 
17. (TRE-PE - Técnico Judiciário - FCC) O Ministério 

Público da União tem por chefe o  
(A) Procurador-Geral da República, cuja destituição é de 

iniciativa do Presidente da República. 
(B) Advogado-Geral da União, nomeado pela Câmara dos 

Deputados. 
(C) Procurador-Geral da República, nomeado pelo Senado 

Federal. 
(D) Ministro da Justiça, nomeado pelo Presidente da 

República. 
(E) Ministro da Justiça, cuja destituição é de iniciativa do 

Senado Federal. 
 
18. (MPE-RJ - Analista Administrativo - FUJB) Além de 

estruturar os Poderes de República, a CRFB/88 ocupou-se em 
estatuir funções essenciais à justiça. Acerca de tais funções, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. A assessoria jurídica aos necessitados, 
constitucionalmente a cargo da Defensoria Pública, autoriza 
que vítimas e familiares de vítimas hipossuficientes 
econômicos sejam assistidos por Defensor Público.  

II. A CRFB/88 comete à Advocacia-Geral da União a 
representação judicial e extrajudicial da União, diretamente ou 
por órgão vinculado.  

III. Nos limites da lei, o advogado é inviolável por seus atos 
e manifestações, desde que no exercício da profissão. 

IV. É função expressa do Ministério Público, nos termos da 
CRFB/88, zelar e garantir pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados no texto constitucional, promovendo as medidas 
necessárias ao exercício de tal função. 

Pode-se concluir que: 
(A) apenas I e IV estão corretas; 
(B) apenas II e III estão corretas; 
(C) apenas II e IV estão corretas; 
(D) apenas I, II e IV estão corretas; 
(E) todas estão corretas 
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19. (MPE-RJ - Técnico Administrativo - FUJB) Acerca das 

disposições constitucionais reservadas ao membro do 
Ministério Público na CRFB/88, é correto afirmar que: 

(A) a perda do cargo só pode decorrer de sentença judicial 
transitada em julgado; 

(B) a prerrogativa da inamovibilidade é ressalvada pelo 
interesse público, este reconhecido por decisão administrativa 
do Procurador-Geral de Justiça, em procedimento 
contraditório e ressalvada a ampla defesa; 

(C) o membro do Ministério Público é autorizado a exercer 
atividade político partidária; 

(D) o membro do Ministério Público percebe, 
excepcionalmente, e mediante requerimento justificado, 
custas e participação em processos; 

(E) é proibido de exercer advocacia no juízo ou tribunal 
perante o qual oficiou antes de decorridos três anos 
do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

 
20. (MPE-RJ - Técnico Administrativo - FUJB) 

Inclui/incluem-se no rol de competências do Conselho 
Nacional do Ministério Público: 

I. Controlar a atuação administrativa e financeira do 
Ministério Público. 

II. Rever de ofício, ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de membros do Ministério Público julgados há 
menos de 01 (um) ano. 

III. Expedir atos regulamentares e recomendar 
providências; 

IV. Receber reclamações contra os serviços auxiliares do 
Ministério Público. 

V. Avocar procedimentos disciplinares em curso e aplicar 
sanções administrativas.  

Estão corretas: 
(A) apenas I, II e III; 
(B) apenas I, IV e V; 
(C) apenas II, III e V; 
(D) apenas III, IV e V; 
(E) todas. 
 
21. (MPE-RJ - Técnico Administrativo - FUJB) Em vista 

do regramento constitucional do Ministério Público, é correto
 afirmar que: 

(A) é reservado ao Ministério Público propor, perante o 
Poder Legislativo, a criação e extinção de cargos de sua 
estrutura, bem como de seus serviços auxiliares; 

(B) o Procurador-Geral de Justiça pode ser destituído 
somente por deliberação unânime do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça; 

(C) a proposta orçamentária do Ministério Público deve ser 
elaborada, em estrita observância dos limites das leis de 
Diretrizes Orçamentárias e Responsabilidade Fiscal, pela 
Chefia do Poder Executivo; 

(D) nas comarcas de Juízo Único é atribuição do Ministério 
Público exercer as funções de Advocacia-Geral da União, 
conforme indicação prévia e objetiva a cargo do Procurador-
Geral de Justiça; 

(E) o Ministério Público constitui um quarto Poder 
da República. 

 
22. (TCE-SE - Analista de Controle Externo - FCC) O 

Conselho Nacional do Ministério Público é composto de  
(A) 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. 

(B) quinze membros nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Congresso Nacional, para um mandato de dois anos, vedada 
a recondução. 

(C) quinze membros nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, para um mandato de dois anos, vedada a 
recondução. 

(D) quatorze membros nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, para um mandato de dois anos, vedada a 
recondução. 

(E) quinze 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. 

 
23. (TRF - 2ª REGIÃO - Juiz Federal - CESPE) Com 

referência ao MP, à advocacia e à defensoria pública, assinale 
a opção correta 

(A) O advogado tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer 
manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em 
juízo ou fora dele. 

(B) Ao MP é assegurada autonomia funcional e 
administrativa, cabendo ao Poder Executivo apenas propor ao 
Congresso Nacional a criação e a extinção dos cargos e serviços 
auxiliares do MP. 

(C) A destituição do procurador-geral da República ocorre 
por iniciativa do presidente da República, precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 

(D) A Advocacia-Geral da União é chefiada pelo advogado-
geral da União, cargo de nomeação pelo presidente da 
República, entre integrantes do órgão, com mais de trinta anos 
de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

(E) As defensorias públicas estaduais dispõem de 
autonomia funcional e administrativa, mas, sendo órgãos do 
Poder Executivo, cabe ao governador de estado a iniciativa de 
sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: B. 
Segundo o previsto no Art. 128, § 2º A destituição do 

Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal. 

 
02. Resposta: A. 
O item I está praticamente inteiro correto, somente se 

percebendo o erro ao final, quando afirma que não há exceções 
para o exercício de outra função pública porque a própria 
Constituição prevê uma exceção no artigo 128, §5º, II, “d” – 
uma atividade de magistério. II está incorreta porque a 
Advocacia Geral da União não representa o Executivo federal 
na execução de dívida ativa de natureza tributária: “Artigo 
131, §3º, CF. Na execução da dívida ativa de natureza 
tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei”. III 
está incorreta porque a participação da Ordem dos Advogados 
do Brasil no concurso de provas e títulos é obrigatória em 
todas as fases (artigo 132, CF). Neste sentido, as três 
afirmativas estão incorretas. 

 
03. Resposta: B. 
Nos termos do artigo 128, §2º, CF, “a destituição do 

Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal”. O mesmo vale, guardada uma 
relação de compatibilidade, para o chefe do Ministério Público 
estadual. Logo, é indispensável votação por maioria absoluta 
da Assembleia Legislativa. 
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04. Resposta: A. 
O artigo 129, CF, estabelece as funções institucionais do 

Ministério Público, nos seguintes termos: “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; 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”. Com efeito, embora o 
Ministério Público possa promover a defesa dos direitos e dos 
interessas das populações indígenas, não o faz por promotor 
ad hoc, figura não mais aceita, nos termos do artigo 129, §2º, 
CF, que prevê: “As funções do Ministério Público só podem ser 
exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 
comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da 
instituição”. 

 
05. Resposta: B. 
“B” está correta porque autonomia funcional e 

administrativa pertencem às Defensorias Públicas como um 
todo, conforme artigo 134, CF: “§ 2º Às Defensorias Públicas 
Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 
administrativa e a iniciativa de sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 
99, § 2º. § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias 
Públicas da União e do Distrito Federal” (grifo nosso). Por 
seu turno, “A” está incorreta porque nas carreiras iniciais de 
fato o ingresso se dá por concurso de provas e títulos, mas o 
Advogado-Geral da União é de livre nomeação do Presidente 
da República (artigo 131, §1º, CF); “C” está incorreta porque 
tal incumbência é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(artigo 131, §1º, CF); “D” está incorreta porque a competência 
de promover ação civil pública não é privativa do Ministério 
Público e nem mesmo a de promover a ação penal, já que o 
constituinte assegura a ação penal subsidiária da pública; “E” 
está incorreta porque logicamente a imunidade profissional do 
advogado sofre restrições. 

 
06. Resposta: Errado. 
O enunciado reproduz o teor do artigo 130-A, §3º, CF, com 

uma única alteração – não é permitida nem ao menos uma 
recondução do Corregedor nacional, pois é vedada a 
recondução. Neste sentido, observa-se o grifo: “o Conselho 
escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre 
os membros do Ministério Público que o integram, vedada a 
recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe 
forem conferidas pela lei, as seguintes: I - receber reclamações 
e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros 
do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; II - 
exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 
correição geral; III - requisitar e designar membros do 

Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar 
servidores de órgãos do Ministério Público”. 

 
07. Resposta: C. 
O parágrafo único, do art. 95, da Constituição, prevê, em 

seu inciso V, que aos juízes é vedado exercer a advocacia no 
juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 
exoneração. Em mesma frequência, o parágrafo sexto, do art. 
128, da Lei Fundamental dispõe que aplica-se aos membros do 
Ministério Público o disposto neste art. 95, parágrafo único, V, 
da Constituição. Por isso, a alternativa a ser assinalada é a letra 
“C”. 

 
08. Resposta: D. 
Com base no art. 128, §5º, II, da Constituição da República, 

é vedado aos membros do Ministério Público receber, a 
qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 
percentuais ou custas processuais (alínea “A”); exercer a 
advocacia (alínea “B”); participar de sociedade comercial, na 
forma da lei (alínea “C”); exercer, ainda que em 
disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério (alínea “D”); ou receber, a qualquer título ou 
pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei (alínea “E”). 

Assim, as alternativas “A”, “B”, “C”, e “E” tratam de 
atividades vedadas ao membro do Ministério Público.  

 
09. Resposta: E. 
Isto posto, a alternativa “E” é a CORRETA. Os membros da 

Advocacia-Geral da União, bem como os Procuradores dos 
Estados, são remunerados exclusivamente por subsídio fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 
ou outra espécie remuneratória, nos moldes do previsto no art. 
39, §4º, da Constituição da República. Basta analisar, neste 
diapasão, o art. 135 da Constituição, que remete a este art. 39, 
§4º. 

 
10. Resposta: B. 
A alternativa “A” está INCORRETA, pois, em verdade, o 

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 
profissão, nos limites da lei. É o que dispõe o art. 133, da Lei 
Fundamental, que nada fala acerca da inviolabilidade do 
advogado “fora dos limites da profissão”. 

A alternativa “C” está equivocada, pois, com supedâneo no 
parágrafo segundo, do art. 131, da Constituição, o ingresso na 
Advocacia Pública se faz por concurso público de provas e 
títulos (e não só “por concurso de provas”, como diz a 
assertiva). 

A alternativa “D” está INCORRETA, tendo em vista que, 
com supedâneo no art. 129, VII, o controle externo da 
atividade policial é exercido pelo Ministério Público, e não pela 
Defensoria Pública. 

A letra “B”, derradeiramente, é a alternativa CORRETA. A 
requisição de diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial são funções institucionais do Ministério 
Público, nos termos do art. 129, VIII, CF. 

 
11. Resposta: A. 
A alternativa “A” está CORRETA. Consoante o art. 128, da 

Constituição Federal, o Ministério Público abrange o 
Ministério Público da União (que compreende o Ministério 
Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério 
Público Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios), bem como os Ministério Públicos dos Estados. 

Observa-se que o Ministério Público que atua junto ao 
Tribunal de Contas não está incluído neste rol, aos seus 
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membros apenas se aplicando as disposições pertinentes a 
direitos, vedações e formas de investidura da parte da 
Constituição que trata dos Ministério Públicos mencionados 
no art. 128 e seguintes, da Lei Maior pátria. 

A alternativa “B” está INCORRETA. O Procurador-Geral da 
República, chefe do Ministério Público da União, é nomeado 
pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome 
pela maioria dos membros do Senado Federal. O Procurador-
Geral exerce mandato de dois anos, permitida a recondução, 
sendo que sua destituição se dá por iniciativa do Presidente da 
República, precedida de autorização da maioria absoluta do 
Senado Federal. Eis o teor dos parágrafos primeiro e segundo, 
do art. 128, da Constituição. 

As alternativas “C” e “D” estão equivocadas. A Defensoria 
Pública (e não o Ministério Público) é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 
jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 
forma do que prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição (art. 134, 
caput, CF). Com efeito, a representação da União, judicial ou 
extrajudicialmente, bem como as atividades de consultoria e 
assessoramento do Poder Executivo compete à Advocacia-
Geral da União, nos moldes do art. 131, caput, CF. 

A alternativa “E”, por fim, não está CORRETA. Aos 
defensores públicos não é permitido o exercício da advocacia 
fora de suas funções institucionais (art. 134, §1º, parte final, da 
Constituição). 

 
12. Resposta: B. 
O item “I” está errado. Os Ministérios Públicos dos Estados 

e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice 
dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para 
escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo 
Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução (art. 128, §3º, da Constituição 
Federal). 

O item “II” está correto. Aos membros do Ministério 
Público é garantida a 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 (art. 128, 
§5º, I, “B”, CF). 

O item “III” está certo. É vedado ao membro do Ministério 
Público exercer atividade político-partidária (art. 128, §5º, II, 
“E”, CF). 

O item “IV” está errado. A distribuição de processos no 
Ministério Público será imediata. Eis o teor do quinto 
parágrafo, do art. 129, CF, que não traz qualquer exceção a esta 
regra. 

Isto posto, corretos os itens “II” e “III”, há se assinalar como 
correta a alternativa “B”. 

 
13. Resposta: D. 
A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica 
e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do 
art. 5º, LXXIV (art. 134, caput, da Constituição). 

Ademais, seus cargos são providos por meio de concurso 
público de provas e títulos. 

Isto posto, como a Defensoria é instituição fundamental ao 
bom desempenho do acesso à justiça, mister se faz que o 
provimento de seus cargos se dê por concurso público 
elaborado em grau de dificuldade que permita filtrar os menos 
preparados, somente obtendo aprovação aqueles que, em tese, 
terão melhor aptidão para o desempenho da função pública de 
defesa dos necessitados. Por isso a alternativa “D”, CORRETA, 
afirma que os defensores públicos não podem ser recrutados 
“de maneira precária”. 

 
14. Resposta: A. 

Não é constitucionalmente obrigatória a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil no concurso público de provas 
e títulos para ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da 
União e das Defensorias Públicas da União e dos Estados. Não 
há dispositivos constitucionais que façam essa exigência, como 
o art. 132, caput, da Constituição, p. ex., que a faz para o 
ingresso no cargo de Procurador do Estado. 

 
15. Resposta: Certo. 
Conforme o artigo 131 da CF/88, cabe à Advocacia-Geral 

da União, nos termos da lei complementar que dispuser sobre 
sua organização e funcionamento, representar a União, judicial 
e extrajudicialmente, bem como desenvolver atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.  

16. Resposta: Errado. 
Tal afirmativa está equivocada ao dizer que somente uma 

recondução é permitida e também quanto à votação exigida 
para destituição do cargo.  

Artigo 128, §1º- O Ministério Público da União tem por 
chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo 
Presidente da República dentre integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
mandato de dois anos, permitida a recondução. 

§2º A destituição do Procurador-Geral da República, por 
iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 

 
17. Resposta: A. 
Art. 128 § 1º - O Ministério Público da União tem por chefe 

o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 
República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e 
cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria 
absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 
dois anos, permitida a recondução. 

 
18. Resposta: E. 
Comentários por afirmativas 
Atenção! Para efeitos de preenchimento do gabarito, 

considere as afirmativas I e III corretas, tendo em vista que a 
questão é de 2011 e a atual constituição modificou os artigos 
que as fundamentavam. Os artigos apresentados são os novos, 
conforme modificações trazidas pela EC/80 (2014). Portanto, 
a tarefa é verificar se as afirmativas II e IV estão corretas. 

Afirmativa I 
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 
como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º desta Constituição Federal.        

Afirmativa II 
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, 

diretamente ou através de órgão vinculado, representa a 
União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos 
da lei complementar que dispuser sobre sua organização e 
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo. 

Afirmativa III 
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei. 

Afirmativa IV 
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 
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Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 

 
19. Resposta: E. 
Art. 128 § 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público 

o disposto no art. 95, parágrafo único, V.  
Art. 95 Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 
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. 

 
20. Resposta: E. 
Art. 130 – A § 2º 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, cabendo lhe: 

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do 
Ministério Público, 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 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; 

III 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; 

IV 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; 

V 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. 

 
21. Resposta: A. 
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. 

 
22. Resposta: 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:  

I o Procurador-Geral da República, que o preside; 
II quatro membros do Ministério Público da União, 

assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; 
III três membros do Ministério Público dos Estados; 
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal 

Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo 
Senado Federal. 

 
23. Resposta: C. 

Art. 128 § 2º - A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da República, deverá 
ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal. 

 
 
O meio ambiente na Constituição Federal 
 
A Constituiça o Federal de 1988, tida como inovadora 

quanto a proteça o do meio ambiente, utiliza pela primeira vez 
em um texto constitucional a expressa o “meio ambiente”. 

O Capí tulo VI, inserto no Tí tulo VIII da Ordem Social, traz 
no artigo 225, a noça o de direito ao meio ambiente coletivo, 
dispondo que “Todos te m direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial a  sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Pu blico e a  coletividade o dever de defende -lo e preserva -lo 
para as presentes e futuras geraço es.” 

 
Da análise do artigo, temos que: 
 
a) Todos: o meio ambiente pertence a todos e a cada um 

ao mesmo tempo, se enquadrando na categoria de direitos 
transindividuais. É um interesse difuso. 

b) Todos têm direito: trata-se de um direito público 
subjetivo de natureza difusa, oponível erga omnes, completado 
pelo direito de exercício da ação popular para a proteção 
ambiental prevista no art. 5º, LXXIII. 

c) Bem de uso comum do povo: significa que o meio 
ambiente é indisponível, já que não se trata de um bem 
dominical, não pertence ao domínio público. Refere-se à 
expressão “todos”. 

d) Sadia qualidade de vida: a sadia qualidade foi uma 
inovação constitucional, visto que as Constituições brasileiras 
sempre consagraram o direito à vida, mas sem expressar 
preocupação com sua qualidade. 

e) Impondo-se ao Poder Público e à coletividade: trata-
se do reconhecimento de que o Poder Público, por si só, não é 
capaz de cuidar e preservar o meio ambiente. A coletividade, 
ou seja, a sociedade civil, é obrigada a colaborar na proteção. 

f) Presentes e futuras gerações: trata-se da 
consagração do princípio da solidariedade intergeracional, à 
frente delineado. 

 
Segundo a CF/88, para assegurar a efetividade do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao 
Poder Pu blico: 

I - preservar e restaurar os processos ecolo gicos essenciais 
e prover o manejo ecolo gico das espe cies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimo nio 
gene tico do Paí s e fiscalizar as entidades dedicadas a  pesquisa 
e manipulaça o de material gene tico; 

III - definir, em todas as unidades da Federaça o, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteraça o e a supressa o permitidas 
somente atrave s de lei, vedada qualquer utilizaça o que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteça o; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalaça o de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradaça o do meio ambiente, estudo pre vio de impacto 
ambiental, a que se dara  publicidade; 

V - controlar a produça o, a comercializaça o e o emprego de 
te cnicas, me todos e substa ncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educaça o ambiental em todos os ní veis de 
ensino e a conscientizaça o pu blica para a preservaça o do meio 

10. Meio Ambiente 
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ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

pra ticas que coloquem em risco sua funça o ecolo gica, 
provoquem a extinça o de espe cies ou submetam os animais a 
crueldade. 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitara o os infratores, pessoas fí sicas ou jurí dicas, 
a sanço es penais e administrativas, independentemente da 
obrigaça o de reparar os danos causados, sendo certo que 
aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com soluça o 
te cnica exigida pelo o rga o pu blico competente, na forma da lei. 

Dispo e o § 4º do artigo 225 da CF que a Floresta Amazo nica 
brasileira, a Mata Atla ntica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira sa o patrimo nio nacional, e sua 
utilizaça o far-se-a , na forma da lei, dentro de condiço es que 
assegurem a preservaça o do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais. 

Como forma de proteça o ao meio ambiente, o § 6º dispo e 
que as usinas que operem com reator nuclear devera o ter sua 
localizaça o definida em lei federal, sem o que na o podera o ser 
instaladas. 

Deve ser lembrado que sa o instrumentos de proteça o ao 
meio ambiente a aça o popular e a aça o civil pu blica, conforme 
dispo e o art. 5º, inc. LXXIII, da CF/88:  

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

O bino mio ilegalidade/lesividade continua sendo, em 
muitos casos, considerado pela doutrina e jurisprude ncia 
essencial para que a aça o popular seja considerada 
procedente. Exceça o se observa na aça o popular ambiental, 
bastando a prova do dano ao meio ambiente e nexo de 
causalidade entre a conduta e o dano, independentemente de 
culpa. 

Em relaça o a  Aça o Civil Pu blica, a CF/88 em seu art. 129, 
inc. III, atribui como funça o institucional do Ministe rio Pu blico 
“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.” 

 
CAPÍTULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;    

III - definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização 
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o 
que não poderão ser instaladas. 

 
Repartição de competências federativas em matéria 

ambiental. 
 
A repartição da competências nas Federações é matéria 

reservada à Constituição, sendo emanação direta da própria 
estruturação do Estado Federal, caracterizado pela divisão do 
poder político em diversas esferas, notadamente no Brasil 
onde o Município é ente federativo. Para José Afonso da Silva, 
“competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma 
entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir 
decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de 
que se servem os órgãos ou entidades para realizar suas 
funções.” 

O que norteia a repartição de competências é a 
predominância do interesse, segundo o qual caberá à União 
aquelas matérias de predominante interesse geral, nacional, 
ou regional (quando ultrapassem mais de um Estado), ao 
passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de 
predominante interesse regional (rectius: estadual), e aos 
Municípios os predominantes interesses locais.  

Assim, diante da dúvida em responder um quesito sobre 
competência, deve ser verificado sempre qual ente da 
federação é mais condizente a defesa do meio ambiente em 
questão. 

A Constituição de 1988 busca o equilíbrio federativo 
(Federalismo cooperativo) através de uma repartição de 
poderes que se fundamenta na técnica da enumeração de 
poderes da União, dos poderes remanescentes para os Estados 
e poderes definidos indicativamente para os Municípios. 

Também verificamos áreas comuns de atuação paralela e 
setores concorrentes entre União e Estados, em que se outorga 
à primeira as normas gerais e aos últimos as normas 
específicas (CF, art. 24, §§ 1º e 2º), bem como, e ainda, 
suplementação pela legislação municipal nos casos de 
interesse local (CF, art. 30, I e II).  
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Assim, nos artigos 21 e 23 da CF (artigos ímpares) temos 
as competências administrativas, enquanto que nos arts. 22 e 
24 (artigos pares) temos as competências legislativas 

 
Subdividem-se, pois, as competências em: 
 

 
Competência Legislativa 
 
A CF/88 atribuiu competência legislativa concorrente 

sobre assuntos do meio ambiente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal, conforme dispõe o art. 24, VI e VII, sendo que 
à União caberá legislar sobre normas gerais, enquanto os 
Estados e DF deverão suplementar essas normas. 

A concorrência enseja a possibilidade de iniciativa na área 
da legislação ambiental para os Estados e DF se a União se 
mantiver inerte. Entretanto, essa competência, chamada 
“plena” (chamada também de competência supletiva), não 
pode exorbitar da peculiaridade ou interesse do próprio 
Estado (limite qualitativo) e terá que se ajustar ao disposto em 
norma federal superveniente (limite temporal), a qual 
suspenderá a legislação estadual no que for incompatível. A 
competência concorrente poderá exercer-se não só quanto à 
elaboração de leis, mas de decretos, resoluções e portarias. 

Aos Municípios também é atribuída competência 
legislativa, porém ela é suplementar supletiva, determinando 
o art. 30, II, competir a eles suplementar a legislação federal e 
a estadual no que couber. 

Em suma: À União cabe a fixação de pisos mínimos de 
proteção ao meio ambiente, enquanto aos Estados, DF e 
Municípios, atendendo aos interesses regionais e locais, a de 
um “teto” de proteção. Assim, os Estados, DF e Municípios 
jamais poderão legislar de modo a oferecer menos proteção ao 
meio ambiente do que a união, nas normas que forem 
nacionais, e não nas federais. 

Pode-se concluir que a competência legislativa em matéria 
ambiental estará sempre privilegiando a maior e mais efetiva 
preservação do meio ambiente, independentemente do ente 
político que a realize, porquanto todos receberam da Carta 
Constitucional aludida competência. 

 
Competência Material  
 
Competência material é a competência administrativa 

propriamente dita, que atribui a uma esfera de poder o direito 
de fiscalizar e impor sanções em caso de descumprimento da 
lei. 

Em regra, o policiamento de determinada atividade é da 
atribuição da pessoa de Direito Público interno dotada de 
competência legislativa sobre a mesma. Contudo, a 
Constituição atribuiu, pela primeira vez, separadamente, 
competências administrativas, as quais eram, até então, 

automaticamente incluídas nas competências legislativas 
correspondentes. 

O art. 23, VI e VII, da CF dispõe que os três níveis da 
federação têm competência para tomar medidas em prol da 
defesa do meio ambiente, da flora e fauna, contra poluição etc., 
ficando agora ao critério das prefeituras executar também 
normas federais ou estaduais, quando necessário. 

A proteção do meio ambiente está adaptada à competência 
material comum, ou seja, é atribuída a todos os entes 
federados que, em pé de igualdade, exercem-na, sem, todavia, 
excluir a do outro, porquanto cumulativa. É prevista no art. 23 
da CF/88. 

Por vezes, o fato de a competência ser comum a todos os 
entes federados poderá tornar difícil a tarefa de discernir qual 
norma administrativa será a mais adequada a uma 
determinada situação. Os critérios que deverão ser verificados 
para tal análise são:  

1. O critério da predominância do interesse; 
2. O critério da colaboração ou cooperação entre os 

entes federados, conforme prevê o p. único do art. 23. Desse 
modo, deve-se buscar, como regra, privilegiar a norma que 
atenda de forma mais efetiva ao interesse comum. 

A Lei complementar prevista no art. 23, p. único da CF/88, 
deve ter como fundamento a mútua ajuda dos entes federados. 
Essa lei não visa e não pode visar à diminuição da autonomia 
desses entes, despojando-os de prerrogativas e de iniciativas 
que constitucionalmente possuem, ainda que não as exerçam, 
por falta de meios ou de conscientização política. Essa Lei 
Complementar foi editada (LC nº 140/11). 

Os trabalhos de proteção e cooperação relativos ao meio 
ambiente já vêm sendo feitos conjuntamente pelos órgãos 
federais e estaduais com a formulação do SISNAMA - Sistema 
Nacional do Meio Ambiente, concebido pela Lei nº 6.938/81. 

O CONAMA, através da Resolução nº 237/97, procurou 
partilhar a competência ambiental administrativa, dispondo 
sobre o licenciamento ambiental a ser feito pelo IBAMA (art. 
4º), estabelecendo as competências dos Estados e DF (art. 5º), 
determinando a área de competência dos Municípios (art. 6º) 
e estabelecendo que os empreendimentos e atividades serão 
licenciados em um nível de competência (art. 7º). 

Sobre a atuação do CONAMA em matéria de licenciamento, 
há o preceito no art. 8º, I da Lei nº 6.938/81, que diz que 
compete ao CONAMA “I - estabelecer, mediante proposta do 
IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos 
Estados e supervisionado pelo IBAMA”. O inciso é claro, 
mostrando que instituir normas e critérios para o 
licenciamento não se confunde com atribuir competência aos 
entes federados, verificando-se explícita invasão de 
competência e quebra de hierarquia administrativa, 
acarretando vício de inconstitucionalidade e ilegalidade aos 
artigos da resolução supra citada. 

Leis infraconstitucionais não podem repartir ou atribuir 
competências, a não ser que a própria Constituição da 
República tenha previsto essa situação, como fez 
expressamente no art. 23, p. único, quando previu que a 
competência comum estabelecendo normas de cooperação 
será objeto de lei complementar. 

 
Competência Exclusiva da União 
Além da competência comum vista acima, a União possui 

competência administrativa exclusiva em matéria ambiental, 
nos termos do art. 21 da CF/88: 

 
 
Art. 21. Compete à União: 
IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais 

de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social; 

Administrativa 
ou Material 

a) exclusiva 
(art. 21) 

União 

b) comum, 
cumulativa ou 
paralela (art. 23) 

União, 
Estados, DF e 
Município 

Legislativa ou 
formal 

a) privativa 
(art. 22) 

União 

b) 
concorrente (art. 
24) 

União, 
Estados e DF 

c) 
suplementar 
(art. 24, §2º e 30, 
I e II) 

Estados e 
Municípios 

d) exclusiva 
(art. 25, §§1º e 
2º) 

Estados 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 137 

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão: 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o 
aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos; 

XV – organizar e manter os serviços oficiais de 
estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito 
nacional; 

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos 
de seu uso; 

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos; 

XXII – executar os serviços de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; 

XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de 
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios nucleares e 
seus derivados, atendidos os seguintes princípios e 
condições: 

a) toda atividade nuclear em território nacional 
somente será admitida para fins pacíficos e mediante 
aprovação do Congresso Nacional; 

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada 
a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos 
medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; 

c) a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa. 

XXV – estabelecer as áreas e as condições para o 
exercício da atividade de garimpagem, em forma 
associativa.   

 
Os recursos minerais pertencem à União, e não ao 

proprietário do solo, cabendo, portanto, à administração 
federal, autorizar a sua exploração. O mesmo pode ser 
sustentado em relação à pesquisa e à lavra das jazidas de 
petróleo. 

 
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 

minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração 
ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra. 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" 
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 
autorização ou concessão da União, no interesse nacional, 
por brasileiros ou empresa constituída sob as leis 
brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, 
na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas 
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de 
fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995) 

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do 
solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que 
dispuser a lei. 

§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo 
determinado, e as autorizações e concessões previstas 
neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total 
ou parcialmente, sem prévia anuência do poder 
concedente. 

§ 4º - Não dependerá de autorização ou concessão o 
aproveitamento do potencial de energia renovável de 
capacidade reduzida. 

 
Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportação dos produtos e 

derivados básicos resultantes das atividades previstas 
nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem 
nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 
no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de 
petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 
origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o 
reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com 
exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob 
regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso 
XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 
2006) 

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais 
ou privadas a realização das atividades previstas nos 
incisos I a IV deste artigo observadas as condições 
estabelecidas em lei. 

 
Com relação às atividades nucleares, pela importância e 

gravidade da matéria, pelos riscos decorrentes da má 
administração e pela responsabilidade do Brasil, não apenas 
para com os seus cidadãos, mas também com os demais 
Estados, a União exerce o monopólio da sua exploração. 

 
Espaços territoriais especialmente protegidos 
 
Foi incumbido ao poder público, no art. 225, § 1º, inciso III, 

da Constituição Federal, o dever de definir, em todas as 
unidades da federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos a fim de 
assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Ademais, a Constituição da República prevê, em seus 
dispositivos, os seguintes instrumentos ou obrigações 
impostos ao Poder Público: 

a) Preservação e restauração dos processos 
ecológicos essenciais: processos ecológicos essenciais são os 
governados, sustentados ou intensamente afetados pelos 
ecossistemas, sendo indispensáveis à produção de alimentos, 
à saúde e outros aspectos da sobrevivência humana e do 
desenvolvimento sustentável. Cuida-se de garantir, através de 
ações conjugadas de todas as esferas e modalidades do Poder 
Público, o que se encontra em boas condições originais, e de 
recuperar o que foi degradado. 

b) Manejo ecológico das espécies e ecossistemas: 
manejo ecológico é a gestão e utilização dos recursos naturais 
pelo homem, baseada em princípios e métodos que preservam 
a integridade dos ecossistemas, com redução da interferência 
humana nos mecanismos de autorregulação dos seres vivos e 
do meio físico. 

c) Preservação da diversidade e da integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalização das entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético: essa 
proteção foi prevista na Lei nº 11.101/05 e na Convenção da 
Diversidade Biológica de que o Brasil é signatário. No dizer da 
Convenção da Biodiversidade, esta vem a ser a variedade de 
seres que compõe a vida na Terra, a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo, ainda a diversidade dentro de 
espécies, entre espécies e ecossistemas. Preservar a 
biodiversidade, significa reconhecer, inventariar, e manter o 
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leque dessas diferenças de organismos vivos.  Hoje existe uma 
grande preocupação no diz respeito ao patrimônio genético. 

d) Definição, em todas as unidades da Federação, de 
espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção: trata-se da expressa previsão das 
unidades de conservação pela Constituição da República, 
que são espaços especialmente protegidos, seja integral ou 
parcialmente. Importante ressaltar que a vedação da utilização 
não ficou unificada para todos os tipos de unidades de 
conservação, variando conforme o tipo de unidade, já que a 
própria instituição e tipificação dependem dos atributos que 
se reconhecem e que se quer proteger. Veja que a própria 
Constituição impõe que somente lei poderá alterar ou 
suprimir tais espaços. 

e) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade: previsão expressa do 
EIA, acrescentando expressamente a Constituição o fato de 
que os estudos devem ser prévios, a fim de evitar 
interpretações maquiavélicas. Inclusive, o STF várias vezes já 
julgou que não podem os demais entes dispensar o EIA; o que 
eles podem fazer é criar controles mais rígidos.  

f) Controle da produção, comercialização e emprego de 
técnicas que comportem risco para a vida e meio ambiente: 
essa disposição constitucional foi disciplinada, em parte, pela 
lei que regula a disposição no meio ambiente de agrotóxicos  

g) Promoção da educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente: educação ambiental prevista na Lei nº 
9.795/99. 

h) Proteção da fauna e flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à 
crueldade: a proteção à fauna foi prevista na Lei nº 5.179/67, 
enquanto a proteção à flora, no Código Florestal, Lei nº 
4.771/65. 

i) Imposição da obrigação de recuperar o meio 
ambiente degradado por aquele que explorar recursos 
minerais: trata-se de uma especial obrigação imposta pela CR 
aos exploradores de recursos minerais, tendo em vista o 
histórico de degradação deixado pela exploração desse setor. 
A atividade da mineração possui interface direta com a 
realidade do meio ambiente, dado que não há como extrair um 
mineral sem danos.  

j) Sujeição dos infratores pessoas físicas e jurídicas 
praticantes de condutas consideradas lesivas ao meio 
ambiente a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar o dano: 
consagração da tríplice responsabilização, penal, 
administrativa e civil, sendo esta última independente (isso 
não quer dizer que as causas absolutórias penais que fazem 
coisa julgada no cível não obstarão a liberação da 
responsabilidade civil). 

k) Especial preservação, na forma da lei, da floresta 
amazônica, serra do mar, mata atlântica, pantanal mato-
grossense e da Zona Costeira: Tão grande foi a preocupação do 
legislador constitucional com a manutenção desses vastos 
territórios, que os considerou patrimônio nacional, 
estabelecendo, em consonância com a devida proteção aos 
direitos de terceira geração, uma limitação ao seu uso, que só 
se dará na forma da lei e dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente. A expressão patrimônio 
nacional, a que se refere o dispositivo, não tem, à evidência, o 
sentido de propriedade federal ou do Estado, mas de riqueza 
que, neste país, herdamos com a obrigação de preservar e 
transmitir às gerações futuras, sem perda, é claro, de seu 

adequado aproveitamento econômico. Deveras, qualificado 
como bem de uso comum do povo, não integra o patrimônio 
disponível do Estado. Portanto, o Estado não atua jamais como 
proprietário deste bem, mas, diversamente, como simples 
administrador de um patrimônio que pertence à coletividade. 

l) Obrigatoriedade de lei federal prever a localização de 
usinas nucleares para que possam ser instaladas: 

 
Questões 

 
01. (TRT 2ª Região/SP - Juiz do Trabalho - TRT 

2R/2014) Em relação às ações que o Poder Público deverá 
tomar para que seja assegurada a efetividade do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, aponte a alternativa 
correta: 

(A) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativa, civil e penalmente nos casos em que a infração 
ao meio ambiente seja cometida por decisão de seu 
representante legal ou contratual. 

(B) Exigir que para instalação de toda obra ou atividade 
seja procedido, obrigatoriamente, estudo prévio de impacto 
ambiental, podendo ou não publicá-lo, nos limites da lei. 

(C) Promover a educação ambiental de forma 
obrigatória exclusivamente no ensino fundamental. 

(D) Legislar sobre responsabilidade por dano ambiental 
e proteção à saúde do trabalhador, promovendo a educação 
ambiental nas escolas é dever exclusivo dos estados federados, 
sendo subsidiária a responsabilidade da União 

(E) O dever de preservação e defesa do meio ambiente é 
responsabilidade exclusiva do poder público em todos os seus 
níveis. 

 
02. (PC/SP - Oficial Administrativo - VUNESP/2014) 

Segundo a Constituição Federal, para a instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, o poder público pode, na forma 
da lei, exigir 

(A) estudo prévio de impacto ambiental. 

(B) o pagamento de taxas e impostos para liberação da 
obra. 

(C) imposto sobre serviços. 

(D) recolhimento de valores ao fundo de proteção do 
meio ambiente. 

(E) prévia autorização do ministério público ambiental. 
 
03. (PC-RJ - Papiloscopista Policial de 3ª Classe - 

IBFC/2014) Assinale a alternativa em que ambos os 
ecossistemas descritos são considerados patrimônio nacional 
pelo texto da Constituição Federal: 

(A) A Mata Atlântica e a Chapada da Diamantina. 

(B) O Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. 

(C) A Serra do Mar e as Cataratas do Iguaçu. 

(D) Os Pampas Gaúchos e o Cerrado. 

(E) A Floresta Amazônica brasileira e a Serra da 
Canastra. 

 
04. (SP-URBANISMO - Analista Administrativo - 

Jurídico - VUNESP/2014) Em relação à proteção do meio 
ambiente, prevê a Constituição Federal de 1988, que todas as 
unidades da Federação deverão 

(A) definir espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção 

(B) prever condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente, que sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
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independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 

(C) declarar indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pela União, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

(D) legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

(E) zelar pelo cumprimento da função social da 
propriedade rural, pela utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis, sob pena de desapropriação por 
interesse social. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: A. 
A alternativa “A” está em consonância com o artigo 225, 

§3º, CF: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados”. 

 
02. Resposta: A. 
Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, 

o artigo 225, §1º, CF prevê em seu inciso IV que incumbe ao 
Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade”. 

 
03. Resposta: B. 
Estabelece o artigo 225, §4º, CF: “a Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais”. 

 
04. Resposta: A. 
Trata-se de providência descrita no artigo 225, §1º, III, CF: 

“definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção”. 

 
 
OS DIREITOS INDÍGENAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 
A Constituição Federal de 1988, trouxe importantes 

inovações no tocante ao reconhecimento dos direitos 
indígenas como um todo, além do reconhecimento aos direitos 
territoriais sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Foi 
assegurado aos povos indígenas o respeito à sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições. 

 
Pela primeira vez reconhece-se aos índios no Brasil o 

direito à diferença, ou seja, de serem índios e de 
permanecerem como tal indefinidamente, abandonando a 
perspectiva assimilacionista que entendia os índios como uma 
categoria social transitória, fadada ao desaparecimento. 

O texto constitucional traz como inovação a previsão de 
que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam são de natureza originária, anteriores à formação do 
próprio Estado, existindo independentemente de qualquer 

reconhecimento oficial. Nesse sentido, é o previsto no caput do 
artigo 231: "São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens." 

Destaque-se, que o texto em vigor eleva também à 
categoria constitucional o próprio conceito de terras 
indígenas, que assim se define, no parágrafo 1º do mesmo 
artigo: "São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas 
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições." 

A previsão constitucional estabelece que, presentes os 
elementos necessários para definir uma determinada área de 
terra como indígena, o direito à ela por parte da sociedade 
indígena que a ocupa, existe e se legitima independentemente 
de qualquer ato constitutivo. A demarcação de uma terra 
indígena, fruto do reconhecimento feito pelo Estado é ato 
meramente declaratório, cujo objetivo é simplesmente 
precisar a real extensão da posse para assegurar a plena 
eficácia do dispositivo constitucional, que impõe ao Estado a 
obrigação de protegê-la. 

 
Prevê, ainda, o texto constitucional no que diz respeito 

aos índios: 
 
- o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos existentes nas terras indígenas; 
- que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos ai 

os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com a 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos 
resultados da lavra; 

- garantia da inalienabilidade e indisponibilidade das 
terras indígenas e a imprescritibilidade dos direitos sobre 
elas;  

- a proibição da remoção dos índios das suas terras; 
- a nulidade de todos os atos que tenham por objeto a 

ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas; 
- a legitimidade dos índios, suas comunidades e 

organizações para ingressarem em juízo em defesa de seus 
direitos e interesses. 

 
Por fim, deve ser observado que a Constituição não fala em 

tutela ou em órgão indigenista, mas mantém a 
responsabilidade da União de proteger e fazer respeitar os 
direitos indígenas. Apesar de não tratar de maneira expressa 
da capacidade civil, a Constituição reconheceu no seu Artigo 
232, a capacidade processual ao dizer que "os índios, suas 
comunidades e organizações, são partes legítimas para 
ingressar em juízo, em defesa dos seus direitos e 
interesses". Significa que os índios podem, inclusive, entrar 
em juízo contra o próprio Estado, o seu suposto tutor. 

 
O Código Civil (2002) retira os índios da categoria de 

relativamente incapazes e dispõe que a capacidade dos 
indígenas será regulada por legislação especial, o que ainda 
encontra-se pendente de regulamentação desde a 
promulgação da Constituição. 

 
CAPÍTULO VIII 

DOS ÍNDIOS 
 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

11. Índios e terras indígenas 
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competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma 
da lei. 

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis 
e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em 
caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 
população, ou no interesse da soberania do País, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em 
qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 
risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou 
a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse 
público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extinção 
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na 
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa-fé. 

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 
174, § 3º e § 4º. 

 
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações 

são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de 
seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público 
em todos os atos do processo. 

 
Questões 

 
01. (TJ/RJ - Juiz Substituto - VUNESP/2014) Assinale a 

alternativa que está de acordo com o disposto na Constituição 
Federal. 

(E) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil, enquanto os Estados e o 
Distrito Federal atuarão exclusivamente nos ensinos 
fundamental e médio. 

(F) As pessoas físicas que praticarem condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ficarão 
sujeitas às respectivas sanções penais e administrativas, e as 
pessoas jurídicas serão obrigadas, exclusivamente, a reparar 
os danos causados ao meio ambiente. 

(G) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes. 

(H) É vedado às universidades e às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica admitir professores, técnicos 
e cientistas estrangeiros. 

 

02. (Prefeitura de Cuiabá/MT - Procurador Municipal - 
FCC/2014) Relativamente às terras indígenas, considerada a 
disciplina constitucional e jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal na matéria, é correto afirmar que 

(A) é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso 
de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população 
ou no interesse da soberania do País.  

(B) compete à União, por ato do Presidente da República, 
mediante autorização do Congresso Nacional, a demarcação 
das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

(C) o usufruto dos índios não lhes confere o direito 
exclusivo de explorar recursos minerais nas terras que 
tradicionalmente ocupem, dependendo de autorização da 
União, nos termos de lei específica, a exploração da mineração 
como atividade econômica.  

(D) são nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio 
e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 
não gerando a nulidade e a extinção direito qualquer a 
indenização ou a ações contra a União. 

(E) as comunidades de índios não possuem legitimidade 
para ingressar em juízo em defesa dos direitos e interesses 
relacionados às terras que tradicionalmente ocupem, cabendo 
ao Ministério Público atuar, nesses casos, como substituto 
processual. 

 
03. (DPE-AM - Defensor Público - FCC/2013) A 

Constituição Federal reconhece aos índios os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens, prescrevendo ainda que:  

I. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por 
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

II. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes. 

III. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Presidente da República, ouvidas as 
comunidades afetadas, que não poderão participar nos 
resultados da lavra. 

IV. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são 
inalienáveis e indisponíveis, mas os direitos sobre elas são 
passíveis de prescrição, na forma da lei. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
(A) I, II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) I e II. 
(D) II e III. 
(E) III e IV. 
 
04. (JUIZ - TJ/SP - VUNESP) Relativamente aos índios, 

assinale a alternativa correta: 
(A) as terras tradicionalmente ocupadas por eles 

destinam-se à sua posse permanente, cabendo exclusivamente 
à União o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

(B) o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, ouvidas, 
todavia, as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Constitucional 141 

(C) para ingressar em juízo na defesa dos seus direitos e 
interesses, os índios, as suas comunidades e organizações 
serão representados pelo Ministério Público. 

(D) é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de 
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou 
no interesse da soberania do País, após deliberação do 
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco. 

(E) são anuláveis os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, ou a 
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

 
05. (TJ-SP – Juiz - VUNESP) Relativamente aos índios, 

assinale a alternativa correta. 
(A) As terras tradicionalmente ocupadas por eles 

destinam-se à sua posse permanente, cabendo exclusivamente 
à União o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

(B) O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, ouvidas, 
todavia, as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

(C) Para ingressar em juízo na defesa dos seus direitos e 
interesses, os índios, as suas comunidades e organizações 
serão representados pelo Ministério Público. 

(D) É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso 
de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, 
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco. 

(E) São anuláveis os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, ou a 
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

 
06. (TRT - 23ª REGIÃO/MT - Juiz do Trabalho - TRT 23ª 

R (MT)) A respeito do tratamento dado aos índios pela 
Constituição de 1988, assinale a alternativa FALSA: 

(A) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 
apesar de previstas como bens da União, destinam-se à posse 
permanente daqueles, sendo inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis. 

(B) O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Senado Federal, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei. 

(C) São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 

(D) Os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legitimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo. 

(E) São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

 
 

Respostas 
 
01. Resposta: C. 
A alternativa “C” traz o teor do artigo 231, §2º, CF: “As 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a 
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”, 
restando correta. “A” está errada porque o artigo 211, §3º, CF 
prevê que “os Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e médio”, não 
exclusivamente nestes. “B” está errada porque pessoas 
jurídicas se sujeitam também a sanções penais e 
administrativas (artigo 225, §3º, CF). “D” está incorreta 
porque nestes casos estrangeiros podem ser admitidos (artigo 
207, §1º, CF).  

 
02. Resposta: E. 
O Estado-membro tem legitimidade para instituir região 

metropolitana, conforme artigo 25, §3º, CF: “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”. Entretanto, a criação 
desta região metropolitana deve ser apoiada pela integração 
da gestão de interesses comuns, o que não é possível com a 
mera atribuição exclusiva de competências a órgãos estaduais, 
razão pela qual há inconstitucionalidade. 

 
03. Resposta: C. 
Está certa a afirmativa I, vejamos: conforme § 1º, do art. 

231, da CF/88, são terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-
estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições. 

Está certa a afirmativa II, vejamos: de acordo com o § 2°, do 
art. 231, da CF/88, as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

Incorreta a afirmativa III, senão: conforme o artigo 231, da 
CF/88, estabelece que as terras de que trata este artigo são 
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis. 

Incorreta a afirmativa IV. 
 
04. Resposta: D. 
A Resposta: “D” está correta. É vedada a remoção de grupos 

indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso 
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em 
risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer 
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco (art. 231, 
§5º, CF). 

 
05. Resposta: D. 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso 
de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, 
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco. 
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06. Resposta: B. 
Artigos sobre o tema 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes. 

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei. 

§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos 
os atos do processo. 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o 

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de 
riquezas minerais. 

 

 Anotações 
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O Estado foi datado do século XIII como “conjunto das 
instituições (governo, forças armadas, funcionalismo público 
etc.) que controlam e administram uma nação; país soberano, 
com estrutura própria e politicamente organizado. O Estado é 
uma sociedade natural, no sentido de que decorre 
naturalmente do fato de os homens viverem necessariamente 
em sociedade e aspirarem realizar o bem geral que lhes é 
próprio, isto é, o bem comum. Por isso e para isso a sociedade 
se organiza em Estado.  

Entende-se o Estado como comunidade, soberania e nação, 
para utilizarmos categorias de hoje, dado que o Estado é ao 
mesmo tempo Estado-comunidade, ou república, Estado-
aparelho, ou principado, e comunidade de gerações, ou nação. 
Por Estado entende-se a unidade administrativa de um 
território. Não existe Estado sem território. O Estado é 
formado pelo conjunto de instituições públicas que 
representam, organizam e atendem (ao menos em tese) os 
anseios da população que habita o seu território. Entre essas 
instituições, podemos citar o governo, as escolas, as prisões, os 
hospitais públicos, o exército, dentre outras.  

 
O Estado é pessoa jurídica territorial soberana.  
Pessoa jurídica é a unidade de pessoas reconhecida pela 

ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Por 
exemplo, o Estado tem o direito de cobrar impostos e o dever 
de oferecer serviços à população como saúde e educação.  

A extensão de terra na qual o Estado exerce sua soberania 
é o território. O território é composto pelo solo, subsolo, águas 
interiores, o mar territorial e o espaço aéreo.  

 
A soberania é o poder supremo. No âmbito interno refere-

se à capacidade de autodeterminação e, no âmbito externo, é o 
privilégio de receber tratamento igualitário perante os outros 
países.  

 
A Sociedade é o conjunto de pessoas que compartilham 

propósitos, preocupações e costumes, e que interagem entre si 
constituindo uma comunidade. A origem da palavra sociedade 
vem do latim ‘societas’, uma “associação amistosa com outros”. 
‘Societas’ é derivado de ‘socius’, que significa “companheiro”, e 
assim o significado de sociedade é intimamente relacionado 
àquilo que é social.  

A sociedade é objeto de estudo comum entre as ciências 
sociais, especialmente a sociologia, a história, a antropologia e 
a geografia. A sociedade é um grupo de indivíduos que formam 
um sistema semiaberto, no qual a maior parte das interações é 
feita com outros indivíduos pertencentes ao mesmo grupo. 
Uma sociedade é uma rede de relacionamentos entre pessoas. 
Uma sociedade é uma comunidade interdependente. O 
significado geral de sociedade refere-se simplesmente a um 
grupo de pessoas vivendo juntas numa comunidade 
organizada. 

A sociedade pode ser vista como um grupo de pessoas com 
semelhanças étnicas, culturais, políticas e/ou religiosas ou 
mesmo pessoas com um objetivo comum. Uma delimitação 
física (como um território, um país ou um continente) não 

pode definir uma sociedade, já que entre eles podem ter 
diferenças que podem se afastar do conceito da sociedade.  

Está implícito no significado de sociedade que seus 
membros compartilham interesse ou preocupação mútua 
sobre um objetivo comum. Como tal, sociedade é muitas vezes 
usado como sinônimo para o coletivo de cidadãos de um país 
governados por instituições nacionais que lidam com o bem 
estar cívico.  

 
Território é a base espacial do poder jurisdicional do 

Estado onde este exerce o poder coercitivo estatal sobre os 
indivíduos humanos, sendo materialmente composto pela 
terra firme, incluindo o subsolo e as águas internas (rios, lagos 
e mares internos), pelo mar territorial, pela plataforma 
continental e pelo espaço aéreo.  

 
Povo é a população do Estado, considerada pelo aspecto 

puramente jurídico. É o grupo humano encarado na sua 
integração numa ordem estatal determinada; é o conjunto de 
indivíduos sujeitos às mesmas leis, são os súditos, os cidadãos 
de um mesmo Estado, detentores de direitos e deveres.  

 
Nação é um grupo de indivíduos que se sentem unidos pela 

origem comum, pelos interesses comuns, e principalmente, 
por ideias e princípios comuns. É uma comunidade de 
consciência, unidas por um sentimento complexo, indefinível 
e poderosíssimo: o patriotismo.  

A administração pública é a forma como o Estado 
governa, ou seja, como executa as suas atividades para o bem 
estar de seu povo. Lembrando que povo são os habitantes de 
um determinado território. É organizado política, social e 
juridicamente, ocupando um território definido e onde 
normalmente a lei máxima é uma constituição escrita, e 
dirigida por um governo que possui soberania reconhecida 
tanto interna como externamente. Um Estado soberano é 
sintetizado pela máxima: um governo, um povo, um território. 
O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, 
pois detém, segundo Max Weber, o monopólio da violência 
legítima (coerção, especialmente a legal).  

 
Governo é o conjunto das funções necessárias à 

manutenção da ordem jurídica e da administração pública. A 
palavra governo tem dois sentidos, coletivo e singular. O 
primeiro, como conjunto de órgãos que orientam a vida 
política do Estado. O segundo, como poder executivo, órgão 
que exerce a função mais ativa na direção dos negócios 
públicos. É um conjunto particular de pessoas que, em 
qualquer tempo, ocupam posições de autoridade dentro de um 
Estado, que tem o objetivo de regrar uma sociedade política e 
exercer autoridade. Neste sentido, os governos se revezam 
regularmente, ao passo que o Estado perdura e só pode ser 
mudado com dificuldade e muito lentamente. O tamanho do 
governo vai variar de acordo com o tamanho do Estado, e ele 
pode ser local, regional ou nacional.  

O governo é a instância máxima de administração 
executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um 
Estado ou uma nação. É formado por dirigentes executivos do 
Estado e ministros.  

 
A forma de governo é a maneira como se dá a instituição 

do poder na sociedade e como se dá a relação entre 
governantes e governados. Existem diversos tipos de governo, 
como anarquismo (quando existe a ausência ou falta de 
governo), democracia (os cidadãos elegíveis participam 
igualmente), ditadura (não há participação popular), 
monarquia (chefe de governo se mantém no cargo até a 
morte), oligarquia (poder político concentrado em um 
pequeno número de pessoas), tirania (utilizada normalmente 
em situações excepcionais) e outros. 

 

1. Estado, governo e 
Administração Pública: 

conceitos, elementos, poderes, 
natureza, fins e princípios. 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 2 

O sistema de governo não pode ser confundido com a 
forma de governo, pois a forma é o modo como se relacionam 
os poderes e o sistema de governo é a maneira como o poder 
político é dividido e exercido no âmbito de um Estado.  

Segundo o jurista italiano Norberto Bobbio, a primeira vez 
que a palavra “estado” foi utilizada, com o seu sentido 
contemporâneo, foi no livro Arte da Guerra, do imperador e 
general que fundou a dinastia dos Sun Tzu e posteriormente 
no livro denominado O Príncipe, do diplomata e militar 
Nicolau Maquiavel. Normalmente, grafa-se o vocábulo com 
letra maiúscula, a fim de diferenciá-lo de seus homônimos. Há, 
entretanto, uma corrente de filólogos que defende sua escrita 
com minúscula, como em cidadania ou civil. O objetivo nãoé 
ferir a definição tradicional de Estado, mas equiparar a grafia 
a outros termos não menos importantes.  

O reconhecimento da independência de um Estado em 
relação aos outros, permitindo ao primeiro firmar acordos 
internacionais, é uma condição fundamental para 
estabelecimento da soberania. O Estado pode também ser 
definido em termos de condições internas, especificamente 
(conforme descreveu Max Weber, entre outros) no que diz 
respeito à instituição do monopólio do uso da violência.  

O Estado é uma organização que conta com o monopólio da 
violência legítima (uso da força), pelo que dispõe de 
instituições como as forças armadas, a polícia e os tribunais, 
pelo fato de assumir as funções de governo, defesa, segurança 
e justiça, entre outras, num determinado território. O Estado 
de Direito é aquele que enfoca a sua organização na divisão de 
poderes (Executivo, Legislativo e Judicial). É importante 
esclarecer que os conceitos de Estado e governo não são 
sinônimos. Os governantes são aqueles que, temporariamente, 
exercem cargos nas instituições que conformam o Estado.  

O conceito parece ter origem nas antigas cidades-estados 
que se desenvolveram na Antiguidade, em várias regiões do 
mundo, como na Suméria, na América Central e no Extremo 
Oriente. Em muitos casos, estas cidades-estados foram a certa 
altura da história colocadas sob a tutela do governo de um 
reino ou império, seja por interesses econômicos mútuos, seja 
por dominação pela força.  

O Estado como unidade política básica no mundo tem, em 
parte, vindo a evoluir no sentido de um supranacionalismo, na 
forma de organizações regionais, como é o caso da União 
Europeia. Os governos são transitórios e apresentam 
diferentes formas, que variam de um lugar para outro, 
enquanto os Estados são permanentes (ao menos enquanto 
durar o atual sistema capitalista).  

Dessa forma, o governo seria apenas uma das instituições 
que compõem o Estado, com a função de administrá-lo. Várias 
correntes filosóficas opõem-se à existência do Estado tal como 
o conhecemos. O anarquismo, por exemplo, promove o total 
desaparecimento do Estado e a respectiva substituição pelas 
associações livres e organizações participativas.  

O marxismo, em contrapartida, considera que o Estado é 
uma ferramenta de domínio que se encontra sob o controle da 
classe dominante. Como tal, aspira à sua destruição para que 
seja substituído por um Estado Operário como parte 
constituinte da transição para o socialismo e o comunismo, 
onde já não será necessário um Estado, uma vez superada a 
luta de classes (burguesia x proletariado).  

A Nação, por outro lado, tem seu conceito ligado à 
identidade, à cultura e aos aspectos históricos. Por nação 
entende-se um agrupamento ou organização de uma 
sociedade que partilha dos mesmos costumes, características, 
idioma, cultura e que já possuem uma determinada tradição 
histórica. Alguns autores chegam a afirmar que o Estado seria 
a institucionalização da Nação.  

Entretanto, observa-se a existência de Estados com muitas 
nações – ou multinacionais – e algumas nações sem Estado 
constituído. Existem nações sem Estado (nação palestina, 
nação basca) e Estados que reúnem e abarcam várias nações. 

No Direito Administrativo contemporâneo, Governo é a 
expressão que define o núcleo diretivo do Estado, alterável por 
eleições e responsável pela gerência dos interesses estatais e 
pelo exercício do poder político. É a organização e autoridade 
governante de uma unidade política. O poder de regrar uma 
sociedade política e o aparato pelo qual o corpo governante 
funciona e exerce autoridade. O governo é usualmente 
utilizado para designar a instância máxima de administração 
executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um 
Estado ou uma nação. Os Estados que possuem tamanhos 
variados podem ter vários níveis de Governo conforme a 
organização política daquele país, como por exemplo o 
Governo local, regional e nacional. A forma de governo é a 
política base que define como o Estado exerce o poder sobre a 
sociedade. O sistema de governo é a divisão do poder no 
Estado. Há ainda o regime político, que é uma relação entre o 
governante e a força exercida entre ele.  

 
Aristóteles (384-322 a.C.) na obra Política, dividiu o 

governo de três formas:  
 
1) Monarquia: cujo governo tem caráter hereditário, visa o 

bem comum, como a obediência ás leis e ás tradições. O 
governo cabe a uma única pessoa, que possui poderes não só 
para fazer as leis, como também para aplicá-las. A forma 
distorcida da monarquia é a Tirania, na qual o governo é de um 
homem só que ascende ao poder por meios ilícitos.  

 
2) Aristocracia: o Estado é governado por um pequeno 

grupo de pessoas, que tem tese, seria o grupo ou classe mais 
apta a conduzir o Estado. No entanto, a distorção da 
aristocracia, e a Oligarquia, uma forma impura de governo. Na 
oligarquia em governa são os mais poderosos, geralmente, os 
mais ricas, possuidores de títulos de nobreza ou que 
conquistaram o poder pela força.  

 
3) Politéia: governo do povo, exercido com respeito ás leis 

e em benefício de todos. A forma distorcida da Politéia é a 
Democracia, na qual a maioria exerce o poder, favorecendo 
preferencialmente os pobres (POLIZEL, 2010). Apresentamos 
as formas puras de governo (Monarquia, Aristocracia e 
Politéia) que forma propostas por Aristóteles, e também as 
formas impuras (Tirania, Oligarquia e Democracia).  

 
No entanto, a Democracia, no ocidente, tem uma 

conotação mais expandida, por exemplo, para Lincoln, a 
democracia “é o regime do povo, pelo povo e para o povo”. 
Hans Kelsen expande essa ideia na liberdade de consciência, 
trabalho, religião, igualdade etc. 

Podemos considerar o Estado moderno como uma 
sociedade com base territorial, dividida em governantes e 
governados, com ambições, dentro do território que lhe é 
reconhecido e com supremacia sobre todas as demais 
instituições. Estão sob seu domínio todas as formas de 
atividade cujo controle ele julgue conveniente. Surge no auge 
da monopolização do poder do governante do estado.  

Segundo Norbert Elias, o governo monopolista, 
fundamentado nos monopólios da tributação e da violência 
física, atingira assim, nesse estágio particular, como 
monopólio pessoal de um único indivíduo, sua forma 
consumada. Era protegido por uma organização de vigilância 
muito eficiente. O rei latifundiário, que distribuía terras ou 
dízimos, tornara-se o rei endinheirado, que distribuía salários, 
e este fato dava à centralização um poder e uma solidez nunca 
alcançados antes. O poder das forças centrífugas havia sido 
finalmente quebrado. Todos os possíveis rivais do governante 
monopolista viram-se reduzidos a uma dependência 
institucionalmente forte de sua pessoa. Não mais em livre 
competição, mas apenas numa competição controlada pelo 
monopólio, apenas um segmento da nobreza, o segmento 
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cortesão, concorria pelas oportunidades dispensadas pelo 
governante monopolista, e ela vivia ao mesmo tempo sob a 
constante pressão de um exército de reserva formado pela 
aristocracia do interior do país e por elementos em ascensão 
da burguesia.  

A corte era a forma organizacional dessa competição 
restrita. Com o surgimento de uma classe social e econômica, 
formada de moradores da cidade, homens livres, 
comerciantes, banqueiros, estudiosos, artesões, entre outras 
atribuições autônomas e sustentáveis, que conseguiram por 
meio de seus dotes e por meio do pagamento de tributo de 
proteção aos senhores feudais formarem os burgos, vindo daí 
a origem da expressão “burguês”. Este monopólio do poder, 
pelo soberano, afora a ingerência da Igreja, foi evoluindo para 
o absolutismo ao mesmo tempo em que a classe burguesa 
igualmente evoluía, mas achacada pelos altos tributos 
cobrados de todos os meios e de todos os lados, evoluindo para 
uma situação, quem em torno do século XVIII já seria 
insustentável. Classifica-se a evolução do Estado de Direito 
em:  

 
a) Estado Liberal - Liberalismo é forma ao mesmo tempo 

racional e intuitiva de organização social em que prevalece a 
vontade da maioria quanto à coisa pública, e que está livre de 
qualquer fundamento filosófico ou religioso capaz de limitar 
ou impedir a liberdade individual e a igualdade de direitos, e 
no qual o desenvolvimento e o bem estar social dependem da 
divisão do trabalho, do direito de propriedade, da livre 
concorrência e do sentimento de fraternidade e 
responsabilidade filantrópica frente à diversidade de aptidões 
e de recursos dos indivíduos. Surge com a revolução burguesa 
na França, suas características básicas são a não intervenção 
do Estado na economia, igualdade formal, autonomia e divisão 
dos poderes. A Constituição é tida como norma suprema e 
limitadora dos poderes públicos e garantidora de direitos 
fundamentais individuais. Segundo parte da doutrina, nesse 
estado somente se fala nos direitos de primeira geração que 
são aqueles que pregam a liberdade, também chamados de 
direitos individuais, posto que protegem o cidadão contra os 
arbítrios e abusos do Estado.  

 
b) Estado Social – Segundo La Bradbury (2006), a 

igualdade tão somente formal aplicada e o absenteísmo do 
Estado Liberal em face das questões sociais, apenas serviram 
para expandir o capitalismo, agravando a situação da classe 
trabalhadora, que passava a viver sob condições miseráveis. O 
descompromisso com o aspecto social, agravado pela eclosão 
da Revolução Industrial, que submetia o trabalhador a 
condições desumanas e degradantes, a ponto de algumas 
empresas exigirem o trabalho diário do obreiro por doze horas 
ininterruptas, culminou com a Revolução Russa de 1917, 
conduzindo os trabalhadores a se organizarem com o objetivo 
de resistir à exploração. Esse movimento configurava a 
possibilidade de uma ruptura violenta com o Estado Liberal, 
devido à grande adesão de operários do ocidente europeu. A 
burguesia, hesitante à expansão dos ideais pregados pela 
Revolução Russa, adotou mecanismos que afastassem os 
trabalhadores da opção revolucionária, surgindo, então, o 
Estado Social, com as seguintes características: intervenção do 
Estado na economia, aplicação do princípio da igualdade 
material e realização da justiça social. A burguesia, agora 
detentora do poder político, passou a defender o 
intervencionismo estatal no campo econômico e social, 
buscando acabar com a postura absenteísta do Estado, 
preocupando-se com os aspectos sociais das classes 
desfavorecidas, conferindo-lhes uma melhor qualidade de 
vida, com o único intuito de conter o avanço revolucionário. 
Para alcançar tal intento, os capitalistas tiveram que substituir 
a igualdade formal (igualdade perante à lei), presente no 
Estado Liberal, que apenas contribuiu para o aumento das 

distorções econômicas, pela igualdade material (igualdade de 
fato), que almejava atingir a justiça social. O princípio da 
igualdade material ou substancial não somente considera 
todas as pessoas abstratamente iguais perante a lei, mas se 
preocupa com a realidade de fato, que reclama um tratamento 
desigual para as pessoas efetivamente desiguais, a fim de que 
possam desenvolver as oportunidades que lhes assegura, 
abstratamente, a igualdade formal. Surge, então, a necessidade 
de tratar desigualmente as pessoas desiguais, na medida de 
sua desigualdade. O Estado Social (ou do Bem Estar), apesar de 
possuir uma finalidade diversa da estabelecida no Estado de 
Direito, possuem afinidades, uma vez que utiliza do respeito 
aos direitos individuais, notadamente o da liberdade, para 
construir os pilares que fundamentam a criação dos direitos 
sociais. Surgem, desta forma, os “direitos de segunda geração”, 
que se situam no plano do ser, de conteúdo econômico e social, 
que almejam melhorar as condições de vida e trabalho da 
população, exigindo do Estado uma atuação positiva em prol 
dos explorados, compreendendo, dentre outros, o direito ao 
trabalho, à saúde, ao lazer, à educação e à moradia, (La 
Bradbury, 2006). Carlos Ari Sundfeld sintetiza afirmando que: 
“O Estado torna-se um Estado Social, positivamente atuante 
para ensejar o desenvolvimento (não o mero crescimento, mas 
a elevação do nível cultural e a mudança social) e a realização 
da justiça social (é dizer, a extinção das injustiças na divisão do 
produto econômico).”  

c) Estado Democrático - Surge após a Segunda Guerra 
Mundial, dissociando-se das políticas totalitárias como o 
nazismo e fascismo, sendo suas características principais a 
representatividade política pelo voto do povo, detentor da 
soberania e uma Constituição não apenas limitadora de 
poderes e políticas públicas, mas regulamentadora das 
prestações positivas do Estado em prol do cidadão e da 
coletividade. Declara e assegura direitos fundamentais 
individuais e coletivos, tais como, direito a paz, ao meio 
ambiente ecologicamente correto, às tutelas de liberdade do 
pensamento, expressão, autoria e intimidade, o respeito e a 
autodeterminação dos povos, as políticas de reforma agrária e 
moradia popular, os benefícios e aposentadorias 
previdenciários, a assistência social, entre outros, surgindo os 
direitos de terceira geração e outros, denominados de quarta 
geração, ligados ao constante progresso científico e 
tecnológico contemporâneo e outros fenômenos políticos 
como a globalização e a unificação dos países, de modo à 
regular a cibernética, a informática, a biogenética, entre 
outros. 

 
A organização político-administrativa do Estado 

brasileiro compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. 
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 criação, a 
incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-
se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei 
complementar federal e dependerá de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. Passemos ao 
estudo específico da Administração Pública. 

O Estado brasileiro adotou a tripartição de poderes, assim 
são seus poderes o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 
conforme se infere da leitura do art. 2º da Constituição 
Federal: 

 
“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”. 
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a) Poder Executivo: No exercício de suas funções típicas, 
pratica atos de chefia do Estado, do Governo e atos de 
administração, ou seja, administra e executa o ordenamento 
jurídico vigente. È uma administração direita, pois não precisa 
ser provocada. Excepcionalmente, no exercício de função 
atípica, tem o poder de legislar, por exemplo, via medida 
provisória. 

 
b) Poder legislativo: No exercício de suas funções típicas, 

é de sua competência legislar de forma geral e abstrata, ou seja, 
legislar para todos. Tem o poder de inovar o ordenamento 
jurídico. Em função atípica, pode administrar internamente 
seus problemas. 

 
c) Poder judiciário: No exercício de suas funções típicas, 

tem o poder jurisdicional, ou seja, poder de julgar as lides, no 
caso concreto. Sua atuação depende de provocação, pois é 
inerte. 

A partir do momento que a controvérsia é julgada em 
decisão transitada em julgado, é impossível modificá-la.  

 
Como vimos, o governo é o órgão responsável por conduzir 

os interesses de uma sociedade. Em outras palavras, é o poder 
diretivo do Estado. 

Importante destacar o conceito de governo dado por 
Alexandre Mazza: “... é a cúpula diretiva do Estado, responsável 
pela condução dos altos interesses estatais e pelo poder 
político, e cuja composição pode ser modificada mediante 
eleições.1 

O Governo organiza-se em: 
Ministérios: órgãos subordinados ao presidente da 

República e que auxiliam nas atividades do Poder Executivo. 
Secretarias: também são subordinadas à presidência da 

República e estão relacionadas a assuntos de interesses 
sociais.  

Conselhos: são responsáveis por recomendar diretrizes, 
tomar decisões relacionadas às políticas ou administrar 
programas. 

Agências reguladoras: fiscalizam os serviços públicos 
realizados pelas entidades privadas. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
A expressão “Administração Pública” abrange diversas 

concepções. Inicialmente, temos Administração Pública em 
sentido amplo (lato sensu), como o conjunto de órgãos de 
governo (com função política de planejar, comandar e traçar 
metas) e de órgãos administrativos (com função 
administrativa, executando os planos governamentais). Num 
sentido estrito (stricto sensu), podemos definir Administração 
Pública como o conjunto de órgãos, entidades e agentes 
públicos que desempenham a função administrativa do 
Estado. Ou seja, num sentido estrito, a Administração Pública 
é representada, apenas, pelos órgãos administrativos. 

 
Administração Pública 

Sentido amplo Sentido estrito 
órgãos 

governamentais 
(políticos) + órgãos 

administrativos 

exclusivamente, órgãos 
administrativos. 

 
Sentido formal, subjetivo ou orgânico 
 
Sob esse aspecto, a expressão Administração Pública 

confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura 
administrativa do Estado, ou seja, com quem desempenha a 

                                                 
1 MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo/Alexandre 
Mazza. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 49 

função administrativa. Assim, num sentido subjetivo, 
Administração Pública representa o conjunto de órgãos, 
agentes e entidades que desempenham a função 
administrativa. O conceito subjetivo representa os meios de 
atuação da Administração Pública. 

Entes, Entidades ou Pessoas: são as pessoas jurídicas 
integrantes da estrutura da Administração Direta e Indireta. 

Os Entes Políticos são a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios (todas com personalidade jurídica de 
Direito Público). 

Os Entes Administrativos são as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista (todas com personalidade jurídica de Direito Público 
e/ou Privado). Nesse caso, temos entidades integrantes da 
Administração Pública que não desempenham função 
administrativa, e sim atividade econômica, como ocorre com a 
maioria das empresas públicas e sociedades de economia 
mista (CF, art. 173). 

Órgãos Públicos são centros de competência, 
despersonalizados, integrantes da estrutura de uma pessoa 
jurídica, incumbidos das atividades da entidade a que 
pertencem. A Lei nº 9.784/99 os conceitua como unidades de 
atuação integrantes da estrutura da Administração Direta ou 
Indireta. 

Agentes Públicos: segundo o art. 2º, da Lei nº 8.429/92, são 
todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, 
mandato, emprego ou função pública, ou seja, são pessoas 
físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício 
de alguma função estatal. 

Há ainda as Entidades Privadas, não integrantes da 
Administração Pública formal, que exercem atividades 
identificadas como próprias da função administrativa, a 
exemplo das concessionárias de serviços públicos (delegação) 
e das organizações sociais (atividades de utilidade pública). As 
atividades exercidas dessas entidades privadas não integram 
a Administração Pública, uma vez que o Brasil se baseia no 
critério formal. 

Embora seja certo que a acepção formal ou subjetiva não 
deva levar em conta a atividade realizada, é frequente os 
autores a esta se referirem, identificando a Administração 
Pública, em sentido subjetivo, com a totalidade do 
aparelhamento de que dispõe o Estado para a execução das 
atividades compreendidas na função administrativa, como 
exemplo temos a definição de Maria Sylvia Di Pietro, “o 
conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui 
o exercício da função administrativa do Estado”. 

Pela acepção formal / subjetiva / orgânica, deve-se 
perquirir tão somente “quem” o ordenamento jurídico 
considera Administração Pública, e não “o que” (critério 
objetivo, material, funcional).  

 
Sentido material, objetivo ou funcional 
 
Nesse sentido, a Administração Pública confunde-se com a 

própria função (atividade) administrativa desempenhada pelo 
Estado. O conceito de Administração Pública está relacionado 
com o objeto da Administração. Não se preocupa aqui com 
quem exerce a Administração, mas sim com o que faz a 
Administração Pública.  

Ressaltamos que a função administrativa é exercida 
predominantemente pelo Poder Executivo, porém, os demais 
Poderes também a exercem de forma atípica. A doutrina 
majoritária entende que as atividades administrativas 
englobam: 
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1) Prestação de serviço público: é toda atividade que a 
administração pública executa, direta ou indiretamente, sob 
regime predominantemente público, para satisfação imediata 
de uma necessidade pública, ou que tenha utilidade pública. 

2) Polícia administrativa: são restrições ou 
condicionamentos impostos ao exercício de atividades 
privadas em benefício do interesse público, exemplo as 
atividades de fiscalização. 

3) Fomento: incentivo à iniciativa privada de utilidade 
pública, exemplo: concessão de benefícios ou incentivos 
fiscais. 

4) Intervenção administrativa: abrange toda intervenção 
do Estado no setor privado, exceto a sua atuação direta como 
agente econômico. Inclui-se a intervenção na propriedade 
privada (desapropriação, tombamento) e a intervenção no 
domínio econômico como agente normativo e regulador 
(agências reguladoras, medidas de repressão a práticas 
tendentes à eliminação da concorrência, formação de estoques 
reguladores etc. 

Alguns autores consideram a atuação do Estado como 
agente econômico inclusa no grupo de atividades de 
administração em sentido material descrito como 
“intervenção”, nos termos do art. 173 da CF. Todavia, quando 
o Estado atua dessa maneira, isto é, como agente econômico, 
está sujeito predominantemente ao regime de direito privado, 
exercendo atividade econômica em sentido estrito.  

Nessa acepção, estaríamos adotando uma concepção 
subjetiva, atribuindo relevância à pessoa que exerce a 
atividade, caracterizando uma contradição incontornável, 
porque se estará abandonando o critério objetivo (o que é 
realizado?) e conferindo primazia ao critério subjetivo (quem 
realiza?) em uma acepção que, por definição, deveria ser 
objetiva. 

 
Segundo ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro o conceito 

de administração pública divide-se em dois sentidos:  
- Objetivo (material/funcional): "Em sentido objetivo, 

material ou funcional, a Administração Pública pode ser 
definida como a atividade concreta e imediata que o Estado 
desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a 
consecução dos interesses coletivos”. 

É a atividade administrativa executada pelo Estado, por 
seus órgãos e agente, com base em sua função administrativa. 
É a gestão dos interesses públicos, por meio de prestação de 
serviços públicos. É a administração da coisa pública (res 
publica). 

- Subjetivo (Formal/Orgânico): “Em sentido subjetivo, 
formal ou orgânico, pode-se definir Administração Pública, 
como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos 
quais a lei atribui o exercício da função administrativa do 
Estado". 

É o conjunto de agentes, órgãos e entidades designados 
para executar atividades administrativas. 

 
Em resumo: 
 

Administração Pública 
Sentido formal / 

subjetivo / orgânico 
órgãos + agentes + 

entidades (quem faz a Adm. 
Pública?) 

Sentido material / 
objetivo / funcional 

atividade administrativa 
(o que faz a Adm. Pública?) 

 
A Administração Pública organiza-se de acordo com a 

divisão abaixo: 
 
Administração direta:  
- União  
- Estado  
- Municípios  

- Distrito Federal 
  
Administração Indireta:  
- Autarquias  
- Associações públicas 
- Agências reguladoras 
- Fundações públicas  
- Empresas públicas 
Sociedades de economia mista. 
 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
Como brevemente exposto acima, os princípios jurídicos 

orientam a interpretação e a aplicação de outras normas. São 
verdadeiras diretrizes do ordenamento jurídico, guias de 
interpretação, às quais a administração pública fica 
subordinada. Possuem um alto grau de generalidade e 
abstração, bem como um profundo conteúdo axiológico e 
valorativo. 

Os princípios da Administração Pública são regras que 
surgem como parâmetros para a interpretação das demais 
normas jurídicas. Têm a função de oferecer coerência e 
harmonia para o ordenamento jurídico. Encontram-se de 
maneira explícita ou não no texto da Constituição Federal. Os 
primeiros são, por unanimidade, os chamados princípios 
expressos (ou explícitos), estão previstos no art. 37, caput, da 
Constituição Federal. Os demais são os denominados 
princípios reconhecidos (ou implícitos), estes variam de 
acordo com cada autor, sendo trabalhado, no presente estudo, 
apenas os princípios reconhecidos pela doutrina majoritária e 
que são mais exigidos e concursos. 

Assim, são os princípios expressos da Administração 
Pública os que estão inseridos no artigo 37 “caput” da 
Constituição Federal (CF): legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. Perfazem um total de 
cinco princípios, podendo ser facilmente memorizados através 
da palavra LIMPE, vejam: L (legalidade); I (impessoalidade); 
M (moralidade); P (publicidade); e E (eficiência). 

Esses princípios têm natureza meramente exemplificativa, 
posto que representam apenas o mínimo que a Administração 
Pública deve perseguir quando do desempenho de suas 
atividades. Exemplos de princípios implícitos: supremacia do 
interesse público, razoabilidade, motivação, segurança das 
relações jurídicas. 

Ressaltamos que não há hierarquia entre os princípios 
(expressos ou não), visto que tais diretrizes devem ser 
aplicadas de forma harmoniosa. Assim, a aplicação de um 
princípio não exclui a aplicação de outro e nem um princípio 
se sobrepõe ao outros. 

Os princípios da Administração abrangem a Administração 
Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37 da 
CF/88). 

 
1. Princípio da Legalidade 
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei (art. 5.º, II, da CF). O princípio da 
legalidade representa uma garantia para os administrados, 
pois qualquer ato da Administração Pública somente terá 
validade se respaldado em lei. Representa um limite para a 
atuação do Estado, visando à proteção do administrado em 
relação ao abuso de poder. 

O princípio em estudo apresenta um perfil diverso no 
campo do Direito Público e no campo do Direito Privado. No 
Direito Privado, tendo em vista o interesse privado, as partes 
poderão fazer tudo o que a lei não proíbe; no Direito Público, 
diferentemente, existe uma relação de subordinação perante a 
lei, ou seja, só se pode fazer o que a lei expressamente 
autorizar. 
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Nesse caso, faz-se necessário o entendimento a respeito do 
ato vinculado e do ato discricionário, posto que no ato 
vinculado o administrador está estritamente vinculado ao que 
diz a lei e no ato discricionário o administrador possui uma 
certa margem de discricionariedade. Vejamos: 

 
a. No ato vinculado, o administrador não tem liberdade 

para decidir quanto à atuação. A lei previamente estabelece 
um único comportamento possível a ser tomado pelo 
administrador no fato concreto; não podendo haver juízo de 
valores, o administrador não poderá analisar a conveniência e 
a oportunidade do ato. 

 
b. O ato discricionário é aquele que, editado debaixo da lei, 

confere ao administrador a liberdade para fazer um juízo de 
conveniência e oportunidade. 

 
A diferença entre o ato vinculado e o ato discricionário está 

no grau de liberdade conferido ao administrador. 
Tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário só 

poderão ser reapreciados pelo Judiciário no tocante à sua 
legalidade, pois o judiciário não poderá intervir no juízo de 
valor e oportunidade da Administração Pública. 

Importante também destacar que o princípio da 
legalidade, no Direito Administrativo, apresenta algumas 
exceções: Exemplo: 

 
a. Medidas provisórias: são atos com força de lei que só 

podem ser editados em matéria de relevância e urgência. 
Dessa forma, o administrado só se submeterá ao previsto em 
medida provisória se elas forem editadas dentro dos 
parâmetros constitucionais, ou seja, se presentes os requisitos 
da relevância e da urgência; 

 
b. Estado de sítio e estado de defesa: são momentos de 

anormalidade institucional. Representam restrições ao 
princípio da legalidade porque são instituídos por um decreto 
presidencial que poderá obrigar a fazer ou deixar de fazer 
mesmo não sendo lei. 

 
2. Princípio da Impessoalidade 
Significa que a Administração Pública não poderá atuar 

discriminando pessoas de forma gratuita, a Administração 
Pública deve permanecer numa posição de neutralidade em 
relação às pessoas privadas. A atividade administrativa deve 
ser destinada a todos os administrados, sem discriminação 
nem favoritismo, constituindo assim um desdobramento do 
princípio geral da igualdade, art. 5.º, caput, CF. 

Ex.: Quando da contratação de serviços por meio de 
licitação, a Administração Pública deve estar estritamente 
vinculada ao edital, as regras devem ser iguais para todos que 
queiram participar da licitação.  

 
3. Princípio da Moralidade 
A atividade da Administração Pública deve obedecer não 

só à lei, mas também à moral. 
A Lei n. 8.429/92, no seu art. 9.º, apresentou, em caráter 

exemplificativo, as hipóteses de atos de improbidade 
administrativa; esse artigo dispõe que todo aquele que 
objetivar algum tipo de vantagem patrimonial indevida, em 
razão de cargo, mandato, emprego ou função que exerce, 
estará praticando ato de improbidade administrativa. São 
exemplos: 

1. Usar bens e equipamentos públicos com finalidade 
particular; 

2. Intermediar liberação de verbas; 
3. Estabelecer contratação direta quando a lei manda 

licitar; 
4. Vender bem público abaixo do valor de mercado; 

5. Adquirir bens acima do valor de mercado 
(superfaturamento). 

 
Os atos de improbidade podem ser combatidos através de 

instrumentos postos à disposição dos administrados, são eles; 
1. Ação Popular, art. 5.º, LXXIII, da CF; e 
2 Ação Civil Pública, Lei n. 7347/85, art. 1.º.  
 
4. Princípio da Publicidade 
É o dever atribuído à Administração, de dar total 

transparência a todos os atos que praticar, ou seja, como regra 
geral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso. 

A regra do princípio que veda o sigilo comporta algumas 
exceções, como quando os atos e atividades estiverem 
relacionados com a segurança nacional ou quando o conteúdo 
da informação for resguardado por sigilo (art. 37, § 3.º, II, da 
CF/88). 

A publicidade, entretanto, só será admitida se tiver fim 
educativo, informativo ou de orientação social, proibindo-se a 
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos 
por meio de aparecimento de nomes, símbolos e imagens. 
Exemplo: É proibido placas de inauguração de praças com o 
nome do prefeito. 

 
5. Princípio da Eficiência 
A Emenda Constitucional nº 19 trouxe para o texto 

constitucional o princípio da eficiência, que obrigou a 
Administração Pública a aperfeiçoar os serviços e as 
atividades que presta, buscando otimização de resultados e 
visando atender o interesse público com maior eficiência.  

Para uma pessoa ingressar no serviço público, deve haver 
concurso público. A Constituição Federal de 1988 dispõe quais 
os títulos e provas hábeis para o serviço público, a natureza e 
a complexidade do cargo. 

Para adquirir estabilidade, é necessária a eficiência 
(nomeação por concurso, estágio probatório etc). E para 
perder a condição de servidor, é necessária sentença judicial 
transitada em julgado, processo administrativo com ampla 
defesa e insuficiência de desempenho. 

 
Há ainda outros princípios que a Administração Pública 

deve perseguir, dentre eles: 
 
a) Princípio da Motivação: É o princípio mais importante, 

visto que sem a motivação não há o devido processo legal.  
No entanto, motivação, neste caso, nada tem a ver com 

aquele estado de ânimo. Motivar significa mencionar o 
dispositivo legal aplicável ao caso concreto, relacionar os fatos 
que concretamente levaram à aplicação daquele dispositivo 
legal. 

Todos os atos administrativos devem ser motivados para 
que o Judiciário possa controlar o mérito do ato administrativo 
quanto à sua legalidade. Para efetuar esse controle, devem-se 
observar os motivos dos atos administrativos. 

Hely Lopes Meirelles entende que o ato discricionário, 
editado sob a lei, confere ao administrador uma margem de 
liberdade para fazer um juízo de conveniência e oportunidade, 
não sendo necessária a motivação, porém, se houver tal 
motivação, o ato deverá condicionar-se à referida motivação. 
O entendimento majoritário, no entanto, é de que, mesmo no 
ato discricionário, é necessária a motivação para que se saiba 
qual o caminho adotado.  

 
b) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre 

o Particular: Sempre que houver necessidade de satisfazer 
um interesse público, em detrimento de um interesse 
particular, prevalece o interesse público. São as prerrogativas 
conferidas à Administração Pública, porque esta atua por 
conta dos interesses públicos. 
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O administrador, para melhor se empenhar na busca do 
interesse público, possui direitos que asseguram uma maior 
amplitude e segurança em suas relações. 

No entanto, sempre que esses direitos forem utilizados 
para finalidade diversa do interesse público, o administrador 
será responsabilizado e surgirá o abuso de poder. 

 
c) Indisponibilidade do Interesse Público: Os bens e 

interesses públicos são indisponíveis, ou seja, não pertencem 
à Administração ou a seus agentes, cabendo aos mesmos 
somente sua gestão em prol da coletividade. Veda ao 
administrador quaisquer atos que impliquem renúncia de 
direitos da Administração ou que, injustificadamente, onerem 
a sociedade. 

Impõe limitações ao Estado, correspondendo a uma 
contrapartida às prerrogativas estatais, decorrentes da 
supremacia do interesse público sobre o particular. Assim, o 
Estado tem o poder de desapropriar um imóvel (prerrogativa 
decorrente da supremacia do interesse público), porém, 
deverá indenizar, como regra o proprietário, respeitando o 
direito à propriedade (limitação imposta ao Estado). 

 
d) Continuidade do Serviço Público: Os serviços 

públicos por serem prestados no interesse da coletividade 
devem ser adequados e seu funcionamento não deve sofrer 
interrupções. A Lei 8.987/95 (estabelece normas gerais sobre 
as concessões e permissões de serviços públicos) em seu art. 
6º, dispõe que serviço público adequado é aquele que atende a 
alguns requisitos, dentre eles, o da continuidade. 

Porém, devemos ressaltar que isto não se aplicará às 
interrupções por situações de emergência ou após aviso 
prévio – nos casos de segurança, ordem técnica ou 
inadimplência do usuário. 

Ainda como decorrência da aplicação de tal princípio, a CF, 
em seu art. 37, VII, impõe que os limites ao exercício de greve 
do servidor público sejam estabelecidos em lei específica. 

 
e) Probidade Administrativa: A conduta do 

administrador público deve ser honesta, pautada na boa 
conduta e na boa-fé. Ganhou status constitucional com a atual 
Constituição de 1988. O art. 37, §4º traz as consequências de 
um ato de improbidade administrativa e o art. 85, V, dispõe 
que é crime de responsabilidade do Presidente da República a 
prática de atos que atentem contra a probidade 
administrativa. A improbidade administrativa é 
regulamentada pela Lei 8.428/92. 

 
f) Autotutela: Decorre do princípio da legalidade. Por esse 

princípio a Administração pode controlar seus próprios atos, 
anulando os ilegais (controle de legalidade) e revogando os 
inconvenientes ou inoportunos (controle de mérito). De forma 
sucinta, é o princípio que autoriza que a Administração Pública 
revise os seus atos e conserte os seus erros. Não deve ser 
confundido com a tutela administrativa que representa a 
relação existente entre a Administração Direta e Indireta. 

 
g) Razoabilidade e da Proporcionalidade: São tidos 

como princípios gerais de Direito, aplicáveis a praticamente 
todos os ramos da ciência jurídica. No âmbito do Direito 
Administrativo encontram aplicação especialmente no que 
concerne à prática de atos administrativos que impliquem 
restrição ou condicionamento a direitos dos administrados ou 
imposição de sanções administrativas. 

Funcionam como os maiores limitadores impostos à 
liberdade de atuação do administrador público, ou seja, 
limitam a discricionariedade administrativa. Trata-se da 
aferição da adequação da conduta escolhida pelo agente 
público à finalidade que a lei expressa. 

Visa sempre analisar se a conduta do agente público foi 
razoável e se os fins atingidos foram proporcionais a 
determinado caso em concreto. 

 
h) Segurança Jurídica: O ordenamento jurídico vigente 

garante que a Administração deve interpretar a norma 
administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 
nova interpretação. 

O princípio da segurança jurídica não veda que a 
Administração mude a interpretação dada anteriormente 
sobre determinada norma administrativa, porém, veda que a 
Administração aplique retroativamente essa nova 
interpretação. 

Por força de tal princípio, por exemplo, veremos que a 
Administração Pública terá um prazo decadencial de 5 anos 
para anular atos administrativos que beneficiem os seus 
destinatários, salvo se comprovada a má-fé do administrador 
público. 

 
Questões sobre a Administração Pública 

 
01. (TJ/CE - Analista Judiciário - Área Administrativa – 

CESPE/2014). No que se refere ao Estado, governo e à 
administração pública, assinale a opção correta. 

(A) O Estado liberal, surgido a partir do século XX, é 
marcado pela forte intervenção na sociedade e na economia. 

(B) No Brasil, vigora um sistema de governo em que as 
funções de chefe de Estado e de chefe de governo não são 
concentradas na pessoa do chefe do Poder Executivo. 

(C) A administração pública, em sentido estrito, abrange a 
função política e a administrativa. 

(D) A administração pública, em sentido subjetivo, diz 
respeito à atividade administrativa exercida pelas pessoas 
jurídicas, pelos órgãos e agentes públicos que exercem a 
função administrativa. 

(E) A existência do Estado pode ser mensurada pela forma 
organizada com que são exercidas as atividades executivas, 
legislativas e judiciais. 

 
02. (SEGER/ES - Todos os Cargos – CESPE/2013). 

Acerca de governo, Estado e administração pública, assinale a 
opção correta. 

(A) Atualmente, Estado e governo são considerados 
sinônimos, visto que, em ambos, prevalece a finalidade do 
interesse público 

(B) São poderes do Estado: o Executivo, o Legislativo, o 
Judiciário e o Ministério Público. 

(C) Com base em critério subjetivo, a administração 
pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura 
administrativa do Estado. 

(D) O princípio da impessoalidade traduz-se no poder da 
administração de controlar seus próprios atos, podendo anulá-
los, caso se verifique alguma irregularidade 

(E) Na Constituição Federal de 1988 (CF), foi adotado um 
modelo de separação estanque entre os poderes, de forma que 
não se podem atribuir funções materiais típicas de um poder a 
outro. 

 
03. (UFAL - Auxiliar em Administração – COPEVE-

UFAL/2014). O termo Administração Pública, em sentido 
estrito e objetivo, equivale 

(A) às funções típicas dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 

(B) à noção de governo. 
(C) ao conceito de Estado. 
(D) ao conceito de função administrativa. 
(E) ao Poder Executivo. 
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04. (STJ -: Técnico Judiciário – Administrativa – 
CESPE/2015). Julgue o item a seguir, acerca dos conceitos de 
Estado, governo e administração pública. 

A Presidência da República integra a administração 
pública federal direta. 

 
(  ) Certo    (  )Errado 
 
05. (CESPE – INSS - Perito Médico Previdenciário – 

CESPE/2010). Acerca do direito administrativo, julgue os 
itens a seguir. 

Povo, território e governo soberano são elementos do 
Estado. 

(  ) Certo  (  ) Errado 
 

Respostas 
 
01. Resposta: E 
O Estado, sob o ponto de vista constitucional, é pessoa 

jurídica territorial soberana; é uma nação politicamente 
organizada, dotada de personalidade jurídica própria, sendo 
pessoa jurídica de direito público que contém seus elementos 
e três Poderes. 

A organização do Estado é matéria constitucional no que 
concerne à divisão política do território nacional, à 
estruturação dos Poderes, à forma de Governo, ao modo de 
investidura dos governantes, aos direitos e garantias dos 
governados. 

 
02. Resposta: C 
De acordo com a definição proposta pela Prof.ª Maria 

Sylvia Di Pietro: Pode-se definir Administração Pública, em 
sentido subjetivo, como o conjunto de órgãos e de pessoas 
jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função 
administrativa do Estado. 

 
03. Resposta: D 
A Administração Pública em sentido objetivo (material ou 

funcional) relaciona-se ao conjunto de atividades relacionadas 
à função administrativa do Estado. São consideradas 
atividades típicas da Administração Pública: o fomento 
(estímulo à iniciativa privada), a polícia administrativa 
(atividade de restrições aos direitos individuais), o serviço 
público (atividades destinadas a satisfazer as necessidades da 
coletividade) e a intervenção (regulação e fiscalização estatal 
sobre as atividades econômicas). 

 
04. Resposta: Certo 
A Administração Pública Direta refere-se às pessoas 

políticas, que exercem suas funções por intermédio de seus 
órgãos. Em âmbito federal temos a Presidência da República, 
Ministérios, Casa Civil, entre outros, em âmbito estadual as 
Governadorias, Secretarias Estaduais, Procuradorias 
Estaduais, nos municípios as Prefeituras, órgãos de 
assessoramento ao Prefeito, Secretarias Municipais e outros 
diversos. 

 
05. Resposta: Certo 
São elementos do Estado: 
O povo que é o conjunto de pessoas submetidas à ordem 

jurídica estatal, que compreende o nacional residente e o que 
está fora dele. 

 
Território é o elemento material, espacial ou físico do 

Estado. Compreende a superfície do solo que o Estado ocupa, 
seu mar territorial e o espaço aéreo (navio, aeronaves, 
embaixadas e consulados “fictos”). 

 
Governo é a organização necessária ao exercício do poder 

político. 

Questões sobre Princípios 
 
01. (TJ/PA - Auxiliar Judiciário - VUNESP/2014) Não 

basta ao administrador o cumprimento da estrita legalidade; 
ele deverá respeitar os princípios éticos de razoabilidade e 
justiça. A afirmação se refere ao princípio constitucional da 

(A) publicidade. 
(B) efetividade. 
(C) impessoalidade. 
(D) eficiência. 
(E) moralidade. 
 
02. (PC/SC - Agente de Polícia - ACAFE/2014) Considere 

os princípios constitucionais do Direito Administrativo, 
analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 

I - Pelo princípio da finalidade a atividade administrativa 
deve orientar-se para atender o interesse público.  

II - Pelo princípio da publicidade, todos os atos da 
administração pública devem ser levados ao conhecimento da 
população. 

III - Pelo princípio da legalidade presume-se legítimo todo 
ato administrativo enquanto não for revogado ou declarado 
nulo.  

IV - O princípio da impessoalidade funda-se no postulado 
da isonomia. 

(A) Apenas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Apenas II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmações estão corretas 
 
03. (PC/SC - Delegado de Polícia - ACAFE/2014) 

Correlacione os cinco princípios do serviço público com seus 
requisitos específicos.  

(1) Continuidade  
(2) Eficiência  
(3) Generalidade  
(4) Modicidade  
(5) Cortesia  
 
(  ) O princípio que consagra o direito do cidadão, dentro 

das modalidades estabelecidas, exigir, tanto da Administração 
Pública, quanto dos prestadores delegados, a prestação do 
serviço público, sem se negar a um usuário o que foi concedido 
a outro, é o da (...).  

(  ) Apesar de garantido pela Constituição Federal, em seu 
art. 37, VII, o direito de greve dos servidores públicos só pode 
ser exercido dentro dos limites definidos em lei, sob pena de 
ferimento do princípio da (...).  

(  ) O prestador do serviço público que busca o 
aperfeiçoamento do serviço, incorporando os melhores 
recursos e técnicas possíveis, de modo que a execução seja 
mais proveitosa, com o menor dispêndio, está agindo 
consoante com o princípio da (...).  

(  ) O princípio que traduz a preocupação da Administração 
Pública em estabelecer, em sentido mais amplo possível, o 
direito do cidadão de receber, do agente público competente, 
tratamento digno e que respeite os seus direitos como cidadão, 
é o da (...).  

(  ) Se um serviço público for tarifado em valor que impeça 
o usuário de utilizá-lo, em razão de ausência de condições 
financeiras, excluindo-o do universo de beneficiários, estará 
ferindo o princípio da (...).  

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) 5 - 3 - 4 - 2 - 1 
(B) 2 - 5 - 1 - 4 - 3 
(C) 3 - 1 - 2 - 5 - 4 
(D) 1 - 4 - 5 - 3 - 2 
(E) 4 - 2 - 3 - 1 – 5 
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Respostas 
 

01. Resposta: “E”. 
(A)ERRADA – Pelo Princípio da Publicidade os atos da 

Administração devem ser públicos, de modo que todas as 
pessoas têm direito a receber dos seus órgãos informações de 
interesse particular, coletivo ou geral. 

B) ERRADA – Para muitos autores a efetividade e a 
eficiência se assemelham. Para outros, a efetividade é mais 
abrangente que a eficácia, aduzindo que a medida deve, além 
de ter a melhor produtividade possível, com o máximo de 
economia e agilidade, trazer melhorias para a população 
visada. 

C) ERRADA – Pela Impessoalidade, o administrador deve 
atuar de forma impessoal, abstrata, genérica. 

D) ERRADA – Segundo ele, a Administração deve ter a 
melhor produtividade possível, com o máximo de economia e 
agilidade. 

E) CORRETA - É o conceito da Moralidade.  
 
02. Resposta: “A”. 
I –CORRETA - Pelo princípio da finalidade a atividade 

administrativa deve orientar-se para atender o interesse 
público, que é exatamente o seu fim e escopo.  

II – ERRADA –A Questão foi considerada errada por trazer 
a expressão “todos”. Não são todos os atos que devem ser 
públicos. Há exceções nos casos que comprometerem a 
intimidade e vida privada das pessoas, se a informação põe em 
risco a segurança do Estado ou da Sociedade ou os atos 
processuais que correm, por lei, em sigilo. 

III - ERRADA –A presunção de legitimidade do ato 
administrativo traduz o Princípio da Presunção de 
Legitimidade do ato e não ao Princípio da Confiança.  

IV –CORRETA - O princípio da impessoalidade funda-se no 
postulado da isonomia. O administrador quando age de forma 
impessoal, ele está agindo com isonomia. 

 
03. Resposta: “C”. 
(1) Continuidade - Apesar de garantido pela Constituição 

Federal, em seu art. 37, VII, o direito de greve dos servidores 
públicos só pode ser exercido dentro dos limites definidos em 
lei, sob pena de ferimento do princípio da legalidade 

(2) Eficiência - O prestador do serviço público que busca o 
aperfeiçoamento do serviço, incorporando os melhores 
recursos e técnicas possíveis, de modo que a execução seja 
mais proveitosa, com o menor dispêndio, está agindo 
consoante com o princípio da Eficiência 

(3) Generalidade - O princípio que consagra o direito do 
cidadão, dentro das modalidades estabelecidas, exigir, tanto 
da Administração Pública, quanto dos prestadores delegados, 
a prestação do serviço público, sem se negar a um usuário o 
que foi concedido a outro, é o da Generalidade 

(4) Modicidade - Se um serviço público for tarifado em 
valor que impeça o usuário de utilizá-lo, em razão de ausência 
de condições financeiras, excluindo-o do universo de 
beneficiários, estará ferindo o princípio da Modicidade  

(5) Cortesia - O princípio que traduz a preocupação da 
Administração Pública em estabelecer, em sentido mais amplo 
possível, o direito do cidadão de receber, do agente público 
competente, tratamento digno e que respeite os seus direitos 
como cidadão, é o da Cortesia. 

 

                                                 
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de apud Mazza Alexandre, Manual 
de Direito Administrativo, 4ª edição, editora Saraiva, 2014. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27ª 
edição. São Paulo: Malheiros,2002. 

 
 
OS DIFERENTES CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A 

CONCEITUAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
Existe divergência entre os doutrinadores quanto ao 

conceito de Direito Administrativo. Na verdade, cada autor 
escolhe certos elementos que considera mais significativos 
para chegar ao conceito, como se pode notar nos exemplos 
abaixo. 

Celso Antônio Bandeira de Mello2 enfatiza a ideia de função 
administrativa: “o direito administrativo é o ramo do direito 
público que disciplina a função administrativa, bem como 
pessoas e órgãos que a exercem” 

Hely Lopes Meirelles3, por sua vez, destaca o elemento 
finalístico na conceituação: os órgãos, agentes e atividades 
administrativas como instrumentos para realização dos fins 
desejados pelo Estado. Vejamos: “o conceito de Direito 
Administrativo Brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto 
harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os 
agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, 
direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro4 põe em evidência como 
objeto do Direito Administrativo: órgãos, agentes e as pessoas 
integrantes da Administração Pública no campo jurídico não 
contencioso: “o ramo do direito público que tem por objeto os 
órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que 
integram a Administração Pública, a atividade jurídica não 
contenciosa que exercer e os bens de que se utiliza para a 
consecução de seus fins, de natureza pública”. 

 
CONCEITO PARA FINS ATUAIS 
 
São muitos os conceitos do que vem a ser Direito 

Administrativo. Em resumo, pode-se dizer que direito 
administrativo é o conjunto dos princípios jurídicos que 
tratam da Administração Pública, suas entidades, órgãos, 
agentes públicos, enfim, tudo o que diz respeito à maneira de 
se atingir as finalidades do Estado. Assim, tudo que se refere à 
Administração Pública e a relação entre ela e os administrados 
e seus servidores, é regrado e estudado pelo Direito 
Administrativo.  

O Direito Administrativo integra o ramo do Direito Público, 
cuja principal característica está fato de haver uma 
desigualdade jurídica entre cada uma das partes envolvidas. 
De um lado, encontramos a Administração Pública, que 
defende os interesses coletivos; de outro, o particular, 
havendo conflito entre tais interesses, haverá que prevalecer 
o da coletividade, representado pela Administração. 

Dessa forma, podemos afirmar que a Administração 
Pública se encontra num patamar superior ao particular, 
diferentemente do Direito Privado, onde as partes estão em 
igualdade de condições. 

 
FONTES 
 
Segundo Alexandre Mazza5, “fonte é o local de onde algo 

provém. No Direito, as fontes são fatos jurídicos de onde as 
normas emanam.” 

4 DI PIETRO , Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São 
Paulo: Atlas. 
5 Idem 

2. Direito Administrativo: 
conceito, fontes e princípios. 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 10 

Pode-se traduzir fonte como a origem de algo, nesse caso a 
origem das normas de Direito Administrativo. Elas dividem-se 
em primárias e secundárias. 

A fonte primária é a lei. De acordo com o princípio da 
legalidade, somente a lei pode impor obrigações, ou seja, 
somente a lei pode obrigar o sujeito a fazer ou deixar de fazer 
algo, mas o que é lei? 

Maria Helena Diniz6 ensina que a lei, em sentido jurídico, é 
um texto oficial que engloba um conjunto de normas, ditadas 
pelo Poder Legislativo e que integra a organização do Estado. 
A elaboração da lei é disciplinada por comando constitucional 
e tem sua executoriedade compulsória garantida pelo Estado. 

Assim, pode-se afirmar que a lei, em sentido jurídico ou 
formal, é um ato primário, pois encontra seu fundamento na 
Constituição Federal, bem como possui por características a 
generalidade (a lei é válida para todos) e a abstração (a lei não 
regula situação concreta). 

Existem diversas espécies normativas: lei ordinária, lei 
complementar, lei delegada, medida provisória, decretos 
legislativos, resoluções, etc. Todas são lei e, portanto, 
constituem fonte primária do Direito Administrativo. Não se 
deve esquecer das normas constitucionais que estão no ápice 
do ordenamento jurídico brasileiro. 

Os Tratados Internacionais para ingressarem no 
ordenamento jurídico pátrio devem seguir um procedimento.  

A Constituição Federal, em seu art. 84 atribuiu 
competência privativa para o Presidente da República celebrar 
Tratados. Após a celebração, é preciso que o Congresso 
Nacional, utilizando de sua competência exclusiva, aprove-o 
(art. 49, CF). A aprovação se dá por meio de Decreto 
Legislativo. 

Superada essa etapa, o tratado deve ser ratificado pelo 
Presidente da República e, após, promulgado por meio de 
Decreto Presidencial. 

Cumprido esse procedimento, o tratado está recepcionado 
pelo ordenamento pátrio e, em regra, terá força de lei 
infraconstitucional. Contudo, em se tratando de tratados que 
versem sobre direitos humanos, o procedimento é diferente e 
vem descrito no art. 5º, § 3º da Constituição: 

 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. 

 
Vê-se que, quando o tratado tem por matéria direitos 

humanos é preciso que seja votado em dois turnos na Câmara 
e no Senado Federal e que seja aprovado por quórum 
qualificado de três quintos. Nesse caso o Tratado terão força 
de norma constitucional. 

Em tendo força de lei infraconstitucional ou constitucional, 
os tratados passam a ser fontes do Direito Administrativo. 

O Direito Administrativo possui ainda as fontes 
secundárias que são: a doutrina, a jurisprudência e os 
costumes. 

A doutrina é o fruto do trabalho dos estudiosos do Direito, 
ou seja, é a interpretação que os doutrinadores dão à lei. Vê-se 
que a doutrina não cria normas, interpreta-as de forma que 
determinam o sentido e alcance dessa e norteiam o caminho 
do seu aplicador. 

A jurisprudência é o resultado do trabalho dos 
aplicadores da lei, especificamente, são decisões reiteradas 
dos Tribunais. Também não cria normas, ao contrário, 

                                                 
6 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro interpretado. São Paulo: Saraiva. 
7 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

assemelhar-se à doutrina porque se trata de uma 
interpretação da legislação. 

Os costumes, de modo geral, são conceituados como os 
comportamentos reiterados que tem aceitação social. Ex: fila. 
Não há nenhuma regra jurídica que obrigue alguém a respeitar 
a fila, porém as pessoas respeitam porque esse é um costume, 
ou seja, um comportamento que está intrínseco no seio social. 

Especificamente em Direito Administrativo, os costumes 
são as práticas administrativas reiteradas. Alexandre Mazza7 
define: “os costumes são práticas reiteradas da autoridade 
administrativa capazes de estabelecer padrões obrigatórios de 
comportamento. Ao serem repetidos constantemente, criam o 
hábito de os administrados esperarem aquele modo de agir, 
causando incerteza e instabilidade social sua repentina 
alteração. É nesse sentido que os costumes constituem fontes 
secundárias do Direito Administrativo. Importante relembrar 
que os costumes não têm força jurídica igual à da lei, razão pela 
qual só podem ser considerados vigentes e exigíveis quando 
não contrariarem nenhuma regra ou princípio estabelecido na 
legislação. Costumes contra legem não se revestem de 
obrigatoriedade.”. 

 
Regulamentos – São atos normativos posteriores aos 

decretos, que visam especificar as disposições de lei, assim 
como seus mandamentos legais. As leis que não forem 
executáveis, dependem de regulamentos, que não contrariem 
a lei originária. Já as leis auto-executáveis independem de 
regulamentos para produzir efeitos. 

 
Instruções normativas – Possuem previsão expressa na 

Constituição Federal, em seu artigo 87, inciso II. São atos 
administrativos privativos dos Ministros de Estado. É a forma 
em que os superiores expedem normas de caráter geral, 
interno, prescrevendo o meio de atuação de seus 
subordinados com relação a determinado serviço, 
assemelhando-se às circulares e às ordens de serviço.  

Na maioria das vezes apresenta-se como Instruções 
Normativas. 

 
Regimentos – São atos administrativos internos que 

emanam do poder hierárquico do Executivo ou da capacidade 
de auto-organização interna das corporações legislativas e 
judiciárias. Desta maneira, se destinam à disciplina dos 
sujeitos do órgão que o expediu. 

 
Estatutos – é o conjunto de normas jurídicas, através de 

acordo entre os sócios e os fundadores, regulamentando o 
funcionamento de uma pessoa jurídica. Inclui os órgãos de 
classe, em especial os colegiados. 

 
Lei formal – relaciona-se diretamente com a forma e não 

precisamente com o conteúdo, devendo seguir o que é 
proposto pelas Casas Legislativas. São exemplos: as Leis 
Complementares, Leis Ordinárias ou Leis Delegadas. 

Vale frisar que a lei apresenta o mais alto nível de 
produção, ficando abaixo, apenas da Constituição Federal. 

 
PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO  
 
Os princípios constituem fundamento do Direito 

Administrativo. São diversas as suas classificações, por isso 
adotar-se-á no presente a classificação de Diogo de Figueiredo 
Neto8. 

Para esse autor existem os princípios fundamentais que 
são os previstos de forma explícita ou implícita no Título I da 

8 FIGUEIREDO NETO, Diogo de. Curso de Direito Administrativo. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
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Constituição, dos quais destaca-se os mais relevantes para o 
Direito Administrativo que são o princípio republicano, o 
princípio democrático, o princípio da dignidade da pessoa 
humana, o princípio da cidadania e o princípio da segurança 
jurídica. 

Alguns princípios são classificados como gerais posto que 
aplicados para todos os ramos do direito, como o princípio da 
legalidade, da igualdade, da publicidade, da sindicalidade, da 
legitimidade, entre outros. 

Existem ainda os princípios gerais do Direito Público 
que são: o princípio da presunção de validade, da 
indisponibilidade do interesse público, da motivação, da 
subsidiariedade, do devido processo legal, do contraditório e 
ampla defesa e da descentralização. 

Especificamente em Direito Administrativo, os princípios 
são divididos em princípios gerais de Direito 
Administrativo e princípios setoriais de Direito 
Administrativo. 

Os primeiros trazem as normas e os valores que regem a 
Administração Pública de maneira geral como os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, entre 
outros. 

Já os segundos reportam a um setor específico regulado 
pelo Direito Administrativo, como os princípios que regem as 
licitações e contratos, o serviço público, o processo 
administrativo, etc. 

 
Questões 

 
01. (TRE/PE -Analista Judiciário - Área Judiciária – 

FCC/2011). No que concerne às fontes do Direito 
Administrativo, é correto afirmar que:  

(A) o costume não é considerado fonte do Direito 
Administrativo. 

(B) uma das características da jurisprudência é o seu 
universalismo, ou seja, enquanto a doutrina tende a 
nacionalizar-se, a jurisprudência tende a universalizar-se. 

(C) embora não influa na elaboração das leis, a doutrina 
exerce papel fundamental apenas nas decisões contenciosas, 
ordenando, assim, o próprio Direito Administrativo. 

(D) tanto a Constituição Federal como a lei em sentido 
estrito constituem fontes primárias do Direito Administrativo. 

(E) tendo em vista a relevância jurídica da jurisprudência, 
ela sempre obriga a Administração Pública. 

 
02. (CESPE - TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista 

Judiciário - Área Judiciária – CESPE/2013). Julgue os itens a 
seguir, acerca dos princípios e das fontes do direito 
administrativo. 

 Em decorrência do princípio da legalidade, a lei é a mais 
importante de todas as fontes do direito administrativo. 

(...) Certo   (   ) Errado 
 
03. (Prefeitura de São Paulo – SP - Auditor Fiscal 

Municipal - Tecnologia da Informação – CETRO/2014). 
Entre as fontes principais do Direito Administrativo estão a lei, 
a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Acerca dessas 
fontes, assinale a alternativa correta. 

(A) A doutrina, em sentido amplo, é a fonte primária do 
Direito Administrativo. Ela influi na elaboração da lei e nas 
decisões contenciosas e não contenciosas, ordenando, assim, o 
próprio Direito Administrativo. 

(B) A jurisprudência caracteriza-se pelo nacionalismo, isto 
é, enquanto a doutrina tende a universalizar-se, a 
jurisprudência tende a nacionalizar-se, pela contínua 
adaptação da lei e dos princípios teóricos ao caso concreto. 

(C) Os costumes distinguem as regras que convêm ao 
Direito Público e ao Direito Privado. Assim como a doutrina, 
influi na elaboração da lei. 

(D) A lei possui um caráter mais prático, mais objetivo, que 
a doutrina e os costumes, mas nem por isso se aparta de 
princípios teóricos. 

(E) A doutrina, no Direito Administrativo Brasileiro, exerce 
ainda influência em razão da deficiência da legislação. 

 
04 (TJ/SC - Analista Jurídico – TJ-SC/2011). Constitui a 

fonte primária do Direito Administrativo:  
(A) A lei 
(B) A analogia 
(C) A jurisprudência 
(D) A doutrina 
(E) Os usos e costumes 
 
05. O objeto do direito administrativo, divide-se em objeto 

mediato e imediato, cada um deles com características 
diversas. Para esta afirmativa assinale: 

O objeto imediato do Direito Administrativo são os 
princípios e normas que regulam a função administrativa 

(   ) certo              (   ) errado 
 
06. (TJ/CE - Analista Judiciário - Área Administrativa – 

CESPE/2014). Com relação ao conceito, ao objeto e às fontes 
do direito administrativo, assinale a opção correta. 

(A) Consoante o critério negativo, o direito administrativo 
compreende as atividades desenvolvidas para a consecução 
dos fins estatais, incluindo as atividades jurisdicionais, porém 
excluindo as atividades legislativas. 

(B) Pelo critério teleológico, o direito administrativo é o 
conjunto de princípios que regem a administração pública. 

(C) Para a escola exegética, o direito administrativo tinha 
por objeto a compilação das leis existentes e a sua 
interpretação com base principalmente na jurisprudência dos 
tribunais administrativos. 

(D) São considerados fontes primárias do direito 
administrativo os atos legislativos, os atos infralegais e os 
costumes. 

(E) De acordo com o critério do Poder Executivo, o direito 
administrativo é conceituado como o conjunto de normas que 
regem as relações entre a administração e os administrados. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: D 
Vicento Paulo e Marcelo Alexandrino, por exemplo, 

afirmam que a expressão abrange, "em se tratando do estudo 
das fontes do Direito Administrativo, a Constituição, as leis em 
sentido estrito (complementares, ordinárias, delegadas) e os 
atos normativos com força de lei, como as medidas provisórias 
ou os antigos decretos-leis". 

 
02. Resposta: Certo 
Segundo o princípio da legalidade, a lei é sim a mais 

importante de todas as fontes. E a questão se referiu à lei em 
sentido amplo (CF, Leis Complementares, Leis Ordinárias, 
Medidas Provisórias, etc.) 

 
03. Resposta: B 
A jurisprudência é produzida a partir da utilização de leis 

nacionais, enquanto a pode espelhar-se em interpretações de 
várias legislações, seguir outros pensadores, sem que haja 
limitação doutrinária. 

 
04. Resposta: A 
A lei é a norma jurídica escrita, emanada de poder, ou seja 

“Autorização” para fazê-lo, ou ainda podemos dizer que, é a 
regra de caráter geral que exprime a vontade do Estado e por 
ele imposta a todos. Daí, podemos dizer que ela é a fonte 
primária. 
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05. Resposta: certo 
O objeto imediato do Direito Administrativo são os 

princípios e normas que regulam a função administrativa. Por 
sua vez, as normas e os princípios administrativos têm por 
objeto a disciplina das atividades, agentes, pessoas e órgãos da 
Administração Pública, constituindo o objeto mediato do 
Direito Administrativo. 

 
06. Resposta: C 
Como o próprio nome diz, pois exegese significa ater-se à 

obra literária minuciosamente, a Escola Exegética tem como 
base apenas o uso da letra da lei como forma de aplicação do 
Direito. Ela também é chamada de Escola Legalista e Escola 
Racionalista e afirma que todo o Direito está contido na lei e 
apenas nesta. Seu surgimento se deu na França, mas teve 
vários adeptos, como a Escola Pandectista alemã. 

A Escola Exegética foi muito forte durante o século XIX, 
estabelecendo que qualquer ato ocorrido no meio social 
estaria previsto numa lei, logo o Direito seria completo e 
poderia ser aplicado a qualquer caso. Os adeptos de tal Escola 
entendem que a lei é absoluta, devendo o juiz extrair o 
significado dos textos para assim aplicá-lo ao caso concreto. 

O Direito, para os legalistas, seria o conjunto de normas 
emanadas e positivadas pelo Estado, ou seja, qualquer outra 
norma de uso social ou costume deveria ser ignorada. O 
magistrado deveria exercer apenas a sua função de aplicador 
da lei, sempre em conformidade com a vontade do legislador, 
em detrimento dos seus conceitos pessoais e valorativos. 

Os avanços tecnológicos provenientes do Capitalismo 
Industrial proporcionaram à sociedade um processo constante 
de mutação, fazendo com que os dogmas estabelecidos fossem 
se tornando ultrapassados, comprovando, desta forma, que o 
ordenamento jurídico também deveria se adaptar a essa nova 
realidade.9 

 

 
 
Ato jurídico é todo ato lícito que possui por finalidade 

imediata adquirir, resguardar, transferir, modificar ou 
extinguir direitos. Ato administrativo é espécie de ato jurídico, 
é ato infralegal. 

 
Ato administrativo é toda manifestação lícita e unilateral 

de vontade da Administração ou de quem lhe faça às vezes, que 
agindo nesta qualidade tenha por fim imediato adquirir, 
transferir, modificar ou extinguir direitos e obrigações. 

Os atos administrativos podem ser praticados pelo Estado 
ou por alguém que esteja em nome dele. Logo, pode-se concluir 
que os atos administrativos não são definidos pela condição da 
pessoa que os realiza. Tais atos são regidos pelo Direito 
Público. 

Deve-se diferenciar o conceito de ato administrativo do 
conceito de ato da Administração. Este último é ato praticado 
por órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo. 

Nem todo ato praticado pela Administração será ato 
administrativo, ou seja, há circunstâncias em que a 
Administração se afasta das prerrogativas que possui, 
equiparando-se ao particular. 

 

                                                 
9 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_50/artigos/art_ro
gerio.htm 

Conceitos de acordo com alguns doutrinadores: 
 
Para Hely Lopes Meirelles: “toda manifestação unilateral 

de vontade da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor 
obrigações aos administrados ou a si própria”.10 

 
Para Maria Sylvia Zanella di Pietro ato administrativo é a 

“declaração do Estado ou de quem o represente, que produz 
efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime 
jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder 
Judiciário”.11 

 
Deve-se diferenciar o conceito de ato administrativo do 

conceito de ato da Administração. Este último é ato praticado 
por órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo. 

Nem todo ato praticado pela Administração será ato 
administrativo, ou seja, há circunstâncias em que a 
Administração se afasta das prerrogativas que possui, 
equiparando-se ao particular. 

 
Todo ato praticado no exercício da função administrativa é 

conhecido como Ato da Administração. Essa expressão possui 
sentido mais amplo do que a expressão ato administrativo, que 
irá abranger apenas uma categoria de atos praticados em 
decorrência da função administrativa. 

O ato administrativo terá sua identidade oriundos de seus 
atributos normativos que são conferidos pela lei. Esses 
atributos são: presunção de legitimidade, exigibilidade, 
imperatividade e autoexecutoriedade. 

 
Requisitos:  
 
São as condições necessárias para a existência válida do 

ato. Do ponto de vista da doutrina tradicional (e majoritária 
nos concursos públicos), os requisitos dos atos 
administrativos são cinco: 

 
Competência: o ato deve ser praticado por sujeito capaz, 

trata-se de requisito vinculado. Para que um ato seja válido 
deve-se verificar se foi praticado por agente competente. 

No Direito Administrativo quem define as competências de 
cada agente é a lei, que deverá limitar sua atuação e fazer as 
atribuições de cada agente. 

 
Objeto lícito: É o conteúdo ato, o resultado que se visa 

receber com sua expedição. Todo e qualquer ato 
administrativo tem por objeto a criação, modificação ou 
comprovação de situações jurídicas referentes a pessoas, 
coisas ou atividades voltadas à ação da Administração Pública. 

 
Forma: é o requisito vinculado que envolve a maneira de 

exteriorização e demais procedimentos prévios que forem 
exigidos com a expedição do ato administrativo. Via de regra, 
os atos devem ser escritos, permitindo de maneira excepcional 
atos gestuais, verbais ou provindos de forças que não sejam 
produzidas pelo homem, mas sim por máquinas, que são os 
casos dos semáforos, por exemplo. 

 
Motivo: Este integra os requisitos dos atos 

administrativos tendo em vista a defesa de interesses 
coletivos.  Por isso existe a teoria dos motivos determinantes;  

 
Difere-se de motivação, pois este é a explicação por escrito 

das razões que levaram à prática do ato. 

10 Direito administrativo brasileiro, p. 145. 
11 Direito administrativo, p. 196. 

3. Ato administrativo. 3.1. 
Conceito, requisitos, atributos, 

classificação e espécies. 3.2. 
Invalidação, anulação e 

revogação. 3.3. Prescrição. 
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Finalidade: O ato administrativo somente visa a uma 
finalidade, que é a pública; se o ato praticado não tiver essa 
finalidade, ocorrerá abuso de poder; 

 
ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO 
 
Atributos são prerrogativas que existem por conta dos 

interesses que a Administração representa, são as qualidades 
que permitem diferenciar os atos administrativos dos outros 
atos jurídicos. São eles: 

 
1. Presunção de Legitimidade: É a presunção de que os 

atos administrativos devem ser considerados válidos, até que 
se demonstre o contrário, a bem da continuidade da prestação 
dos serviços públicos. Isso não significa que os atos 
administrativos não possam ser contrariados, no entanto, o 
ônus da prova é de quem alega. 

2. Imperatividade: É o poder que os atos administrativos 
possuem de gerar unilateralmente obrigações aos 
administrados, independente da concordância destes. É a 
prerrogativa que a Administração possui para impor 
determinado comportamento a terceiros. 

 
3. Exigibilidade ou Coercibilidade: É o poder que 

possuem os atos administrativos de serem exigidos quanto ao 
seu cumprimento sob ameaça de sanção. A imperatividade e a 
exigibilidade, em regra, nascem no mesmo momento. 
Excepcionalmente o legislador poderá diferenciar o momento 
temporal do nascimento da imperatividade e o da 
exigibilidade. No entanto, a imperatividade é pressuposto 
lógico da exigibilidade, ou seja, não se poderá exigir obrigação 
que não tenha sido criada. 

 
4. Autoexecutoriedade: É o poder de serem executados 

materialmente pela própria administração, 
independentemente de recurso ao Poder Judiciário. A 
autoexecutoriedade é atributo de alguns atos administrativos, 
ou seja, não existe em todos os atos (Exemplo: Procedimento 
tributário, desapropriação, etc.). Poderá ocorrer em dois 
casos: 

a) Quando a lei expressamente prever; 
b) Quando estiver tacitamente prevista em lei (nesse caso 

deverá haver a soma dos seguintes requisitos: 
- situação de urgência; e 
- inexistência de meio judicial idôneo capaz de, a tempo, 

evitar a lesão. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
Quanto à formação: Os atos se dividem em simples, 

complexo e compostos. 
Simples: decorre da vontade de um único órgão, seja ele 

singular ou colegiado - exemplo: nomeação pelo Presidente da 
República, decisão de um Conselho, etc.12 

Complexo: decorre da manifestação de dois ou mais 
órgãos; de duas ou mais vontades que se unem para formar um 
único ato. Exemplo: Decreto do prefeito referendado pelo 
secretário. 

Composto: manifestação de dois ou mais órgãos, em que 
um edita o ato principal e o outro será acessório. Exemplo: 
nomeação de ministro do Superior Tribunal feito pelo 
Presidente da República e que depende de aprovação do 
Senado. A nomeação é o ato principal e a aprovação o 
acessório. 

 
 

                                                 
12 
http://www.jurisway.org.br/v2/cursoonline.asp?id_curso=835&id_ti
tulo=10596&pagina=5 

Quanto a manifestação de vontade: 
Atos unilaterais: Dependem de apenas a vontade de uma 

das partes. Exemplo: licença 
Atos bilaterais: Dependem da anuência de ambas as 

partes. Exemplo: contrato administrativo; 
Atos multilaterais: Dependem da vontade de várias 

partes. Exemplo: convênios. 
 
Quanto aos destinatários 
 
Gerais: os atos gerais tem a finalidade de normatizar suas 

relações e regulam uma situação jurídica que abrange um 
número indeterminado de pessoas, portanto abrange todas as 
pessoas que se encontram na mesma situação, por tratar-se de 
imposição geral e abstrata para determinada relação. 

 
 “Atos administrativos gerais ou regulamentares são 

aqueles expedidos sem destinatários determinados, com 
finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se 
encontrem na mesma situação de fato abrangida por seus 
preceitos.” 13 

 
Individuais: atos individuais são aqueles destinados a um 

destinatário certo, impondo a norma abstrata ao caso 
concreto. Nesse momento, seus destinatários são 
individualizados, pois a norma é geral restringindo seu âmbito 
de atuação. Exemplo: promoção de servidor público 

 
Quanto à supremacia do poder público:  
 
- Atos de império: Atos onde o poder público age de forma 

imperativa sobre os administrados, impondo-lhes obrigações. 
Exemplos de atos de império: A desapropriação e a interdição 
de atividades. 

- Atos de expediente: São aqueles destinados a dar 
andamento aos processos e papéis que tramitam no interior 
das repartições. Os atos de gestão (praticados sob o regime de 
direito privado. Ex: contratos de locação em que a 
Administração é locatária) não são atos administrativos, mas 
são atos da Administração. Para os autores que consideram o 
ato administrativo de forma ampla (qualquer ato que seja da 
administração como sendo administrativo), os atos de gestão 
são atos administrativos. 

 
Quanto à natureza do ato:  
 
- Atos-regra: Traçam regras gerais (regulamentos). 
- Atos subjetivos: Referem-se a situações concretas, de 

sujeito determinado. 
- Atos-condição: Somente surte efeitos caso determinada 

condição se cumpra. 
 
Quanto ao regramento: 
 
- Atos vinculados: Possui todos seus elementos 

determinados em lei, não existindo possibilidade de 
apreciação por parte do administrador quanto à oportunidade 
ou à conveniência. Cabe ao administrador apenas a verificação 
da existência de todos os elementos expressos em lei para a 
prática do ato. Caso todos os elementos estejam presentes, o 
administrador é obrigado a praticar o ato administrativo; caso 
contrário, ele estará proibido da prática do ato. 

- Atos discricionários: O administrador pode decidir 
sobre o motivo e sobre o objeto do ato, devendo pautar suas 
escolhas de acordo com as razões de oportunidade e 
conveniência. A discricionariedade é sempre concedida por lei 

13  MEIRELLES, 2006. p.163 
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e deve sempre estar em acordo com o princípio da finalidade 
pública. O poder judiciário não pode avaliar as razões de 
conveniência e oportunidade (mérito), apenas a legalidade, os 
motivos e o conteúdo ou objeto do ato. 

 
Quanto aos efeitos:  
 
- Constitutivo: Gera uma nova situação jurídica aos 

destinatários. Pode ser outorgado um novo direito, como 
permissão de uso de bem público, ou impondo uma obrigação, 
como cumprir um período de suspensão. 

- Declaratório: Simplesmente afirma ou declara uma 
situação já existente, seja de fato ou de direito. Não cria, 
transfere ou extingue a situação existente, apenas a reconhece. 
Também é dito enunciativo. É o caso da expedição de uma 
certidão de tempo de serviço. 

- Modificativo: Altera a situação já existente, sem que seja 
extinta, não retirando direitos ou obrigações. A alteração do 
horário de atendimento da repartição é exemplo desse tipo de 
ato. 

- Extintivo: Pode também ser chamado desconstitutivo, é 
o ato que põe termo a um direito ou dever existente. Cite-se a 
demissão do servidor público. 

 
Quanto à abrangência dos efeitos:  
 
- Internos: Destinados a produzir seus efeitos no âmbito 

interno da Administração Pública, não atingindo terceiros, 
como as circulares e pareceres. 

- Externos: Têm como destinatárias pessoas além da 
Administração Pública, e, portanto, necessitam de publicidade 
para que produzam adequadamente seus efeitos. São 
exemplo;s a fixação do horário de atendimento e a ocupação 
de bem privado pela Administração Pública. 

 
Quanto à validade: 
 
- Válido: É o que atende a todos os requisitos legais: 

competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Pode estar 
perfeito, pronto para produzir seus efeitos ou estar pendente 
de evento futuro. 

- Nulo: É o que nasce com vício insanável, ou seja, um 
defeito que não pode ser corrigido. Não produz qualquer efeito 
entre as partes. No entanto, em face dos atributos dos atos 
administrativos, ele deve ser observado até que haja decisão, 
seja administrativa, seja judicial, declarando sua nulidade, que 
terá efeito retroativo, ex tunc, entre as partes. Por outro lado, 
deverão ser respeitados os direitos de terceiros de boa-fé que 
tenham sido atingidos pelo ato nulo. Cite-se a nomeação de um 
candidato que não tenha nível superior para um cargo que o 
exija. A partir do reconhecimento do erro, o ato é anulado 
desde sua origem. Porém, as ações legais eventualmente 
praticadas por ele durante o período em que atuou 
permanecerão válidas. 

- Anulável: É o ato que contém defeitos, porém, que podem 
ser sanados, convalidados. Ressalte-se que, se mantido o 
defeito, o ato será nulo; se corrigido, poderá ser "salvo" e 
passar a ser válido. Atente-se que nem todos os defeitos são 
sanáveis, mas sim aqueles expressamente previstos em lei. 

- Inexistente: É aquele que apenas aparenta ser um ato 
administrativo, mas falta a manifestação de vontade da 
Administração Pública. São produzidos por alguém que se faz 
passar por agente público, sem sê-lo, ou que contém um objeto 
juridicamente impossível. Exemplo do primeiro caso é a multa 
emitida por falso policial; do segundo, a ordem para matar 
alguém. 

 
 
 
 

Quanto à exequibilidade:  
 
- Perfeito: É aquele que completou seu processo de 

formação, estando apto a produzir seus efeitos. Perfeição não 
se confunde com validade. Esta é a adequação do ato à lei; a 
perfeição refere-se às etapas de sua formação. 

- Imperfeito: Não completou seu processo de formação, 
portanto, não está apto a produzir seus efeitos, faltando, por 
exemplo, a homologação, publicação, ou outro requisito 
apontado pela lei. 

- Pendente: Para produzir seus efeitos, sujeita-se a 
condição ou termo, mas já completou seu ciclo de formação, 
estando apenas aguardando o implemento desse acessório, 
por isso não se confunde com o imperfeito. Condição é evento 
futuro e incerto, como o casamento. Termo é evento futuro e 
certo, como uma data específica. 

- Consumado: É o ato que já produziu todos os seus 
efeitos, nada mais havendo para realizar. Exemplifique-se com 
a exoneração ou a concessão de licença para doar sangue. 

ESPÉCIES DE ATO ADMINISTRATIVO 
 
Existem diversas classificações que trata das espécies dos 

atos administrativos. Ainda considerando a simplicidade do 
presente trabalho, trataremos apenas das principais espécies 
apresentadas pela doutrina. 

Para facilitar o estudo, dividimos a análise do ato 
administrativo utilizando dois critérios distintos: o conteúdo e 
a forma. 

 
Quanto ao conteúdo, os atos administrativos podem ser 

classificados em autorização, licença, admissão, permissão, 
aprovação, homologação, parecer e visto. 

 
1. Autorização: ato administrativo unilateral, 

discricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao 
particular o uso de bem público (autorização de uso), ou a 
prestação de serviço público (autorização de serviço público), 
ou o desempenho de atividade material, ou a prática de ato 
que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos 
(autorização como ato de polícia).  

 
2. Licença: é o ato administrativo unilateral e vinculado 

pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os 
requisitos legais o exercício de uma atividade. A diferença 
entre licença e autorização é nítida, porque o segundo desses 
institutos envolve interesse, “caracterizando-se como ato 
discricionário, ao passo que a licença envolve direitos, 
caracterizando-se como ato vinculado”. Na autorização, o 
Poder Público aprecia, discricionariamente, a pretensão do 
particular em face do interesse público, para outorga ou não a 
autorização, como ocorre no caso de consentimento para porte 
de arma; na licença, cabe à autoridade tão somente verificar, 
em cada caso concreto, se foram  preenchidos os requisitos 
legais exigidos para determinada outorga administrativa e, em 
caso afirmativo, expedir o ato, sem possibilidade de recusa; é 
o que se verifica na licença para construir e para dirigir 
veículos automotores. A autorização é ato constitutivo e a 
licença é ato declaratório de direito preexistente. 

 
3. Admissão: é ato unilateral e vinculado pelo qual a 

Administração reconhece ao particular, que preencha os 
requisitos legais, o direito à prestação de um serviço público. 
É ato vinculado, tendo em vista que os requisitos para outorga 
da prestação administrativa são previamente definidos, de 
modo que todos os que os satisfaçam tenham direito de obter 
o benefício. São exemplos a admissão nas escolas públicas, nos 
hospitais e nos estabelecimentos de assistência social. 

 
4. Permissão: em sentido amplo, designa o ato 

administrativo unilateral, discricionário, gratuito ou oneroso, 
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pelo qual a Administração Pública faculta a execução de 
serviço público ou a utilização privativa de bem público. O seu 
objeto é a utilização privativa de bem público por particular ou 
a execução de serviço público. 

 
5. Aprovação: é ato unilateral e discricionário pelo qual se 

exerce o controle a priori ou a posteriori do ato administrativo. 
No controle a priori, equivale à autorização para a prática do 
ato; no controle a posteriori equivale ao seu referendo. É ato 
discricionário, porque o examina sob os aspectos de 
conveniência e oportunidade para o interesse público; por isso 
mesmo, constitui condição de eficácia do ato. 

 
6. Homologação: é o ato unilateral e vinculado pelo qual a 

Administração Pública reconhece a legalidade de um ato 
jurídico. Ela se realiza sempre a posteriori e examina apenas o 
aspecto de legalidade, no que se distingue da aprovação. É o 
caso do ato da autoridade que homologa o procedimento da 
licitação. 

 
7. Parecer: é o ato pelo qual os órgãos consultivos da 

Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou 
jurídicos de sua competência. O parecer pode ser facultativo, 
obrigatório e vinculante. O parecer é facultativo quando fica a 
critério da Administração solicitá-lo ou não, além de não ser 
vinculante para quem o solicitou. Se foi indicado como 
fundamento da decisão, passará a integrá-la, por corresponder 
à própria motivação do ato. O parecer é obrigatório quando a 
lei o exige como pressuposto para a prática do ato final. A 
obrigatoriedade diz respeito à solicitação do parecer (o que 
não lhe imprime caráter vinculante). O parecer é vinculante 
quando a Administração é obrigada a solicitá-lo e a acatar a sua 
conclusão. Por exemplo, para conceder aposentadoria por 
invalidez, a Administração tem que ouvir o órgão médico 
oficial e não pode decidir em desconformidade com a sua 
decisão. Se a autoridade tiver dúvida ou não concordar com o 
parecer, deverá pedir novo parecer. Apesar do parecer ser, em 
regra, ato meramente opinativo, que não produz efeitos 
jurídicos, o STF tem admitido a responsabilização de 
consultores jurídicos quando o parecer for vinculante para a 
autoridade administrativa, desde que proferido com má-fé ou 
culpa. 

 
8. Visto: é o ato administrativo unilateral pelo qual a 

autoridade competente atesta a legitimidade formal de outro 
ato jurídico. Não significa concordância com o seu conteúdo, 
razão pela qual é incluído entre os atos de conhecimento, que 
são meros atos administrativos e não encerram manifestações 
de vontade. Exemplo de visto é o exigido para 
encaminhamento de requerimento de servidores 
subordinados a autoridade de superior instância; a lei 
normalmente impõe o visto do chefe imediato, para fins de 
conhecimento e controle formal, não equivalendo à 
concordância ou deferimento do seu conteúdo. 

 
Quanto à forma, os atos administrativos podem ser 

classificados em decreto, resolução e portaria, circular, 
despacho, alvará. 

 
1. Decretos: São atos emanados pelos chefes do Poder 

Executivo, tais como, prefeitos, governadores e o Presidente 
da República. Podem ser dirigidos abstratamente às pessoas 
em geral (decreto geral), ou a pessoas, ou a um grupo de 
pessoas determinadas. (decreto individual). O decreto geral é 
ato normativo, apresentado efeitos e conteúdos semelhantes à 
lei. 

 
2. Resoluções e Portarias: São atos emanados por 

autoridades superiores, mas não os chefes do Poder Executivo. 
Ou seja, é a forma pelo qual as autoridades de nível inferior aos 

Chefes do Poder Executivo fixam normas gerais para 
disciplinar conduta de seus subordinados. Embora possam 
produzir efeitos externos, as resoluções e portarias não podem 
contrariar os regulamentos e os regimentos, limitando-se a 
explicá-los. 

 
3. Circular: É o instrumento usado para a transmissão de 

ordens internas uniformes, incumbindo de certos serviços ou 
atribuições a certos funcionários. É o ato que envolve a decisão 
da Administração sobre assuntos de interesse individual ou 
coletivo submetido a sua apreciação. 

 
4. Despacho: Quando a administração, por meio de um 

despacho, aprova parecer proferido por órgão técnico sobre 
determinado assunto de interesse geral, este despacho é 
denominado de despacho normativo. O despacho normativo 
deverá ser observado por toda administração, valendo como 
solução para todos os casos que se encontram na mesma 
situação. 

 
5. Alvará: é instrumento pelo qual a Administração se vale 

para conferir ao administrado uma licença ou autorização. Ou 
seja, é o formato pelo qual são emitidas as licenças e 
autorizações. Como se pode notar, enquanto as licenças e 
autorizações representam o conteúdo, o alvará representa a 
forma. 

 
Ainda cabe trazer ao estudo a classificação apresentada 

por Hely Lopes Meirelles, onde podemos agrupar os atos 
administrativos em 5 cinco tipos: 

 
a) Atos normativos: São aqueles que contém um comando 

geral do Executivo visando o cumprimento de uma lei. Podem 
apresentar-se com a característica de generalidade e 
abstração (decreto geral que regulamenta uma lei), ou 
individualidade e concreção (decreto de nomeação de um 
servidor). 

Os atos normativos se subdividem em: 
 
Regulamentos – São atos normativos posteriores aos 

decretos, que visam especificar as disposições de lei, assim 
como seus mandamentos legais. As leis que não forem 
executáveis, dependem de regulamentos, que não contrariem 
a lei originária. Já as leis auto-executáveis independem de 
regulamentos para produzir efeitos. 

 
Instruções normativas – Possuem previsão expressa na 

Constituição Federal, em seu artigo 87, inciso II. São atos 
administrativos privativos dos Ministros de Estado. 

 
Regimentos – São atos administrativos internos que 

emanam do poder hierárquico do Executivo ou da capacidade 
de auto-organização interna das corporações legislativas e 
judiciárias. Desta maneira, se destinam à disciplina dos 
sujeitos do órgão que o expediu. 

 
Resoluções – São atos administrativos inferiores aos 

regimentos e regulamentos, expedidos pelas autoridades do 
executivo. 

 
Deliberações – São atos normativos ou decisórios que 

emanam de órgãos colegiados provenientes de acordo com os 
regulamentos e regimentos das organizações coletivas. Geram 
direitos para seus beneficiários, sendo via de regra, vinculadas 
para a Administração. 

 
b) Atos ordinatórios: São os que visam a disciplinar o 

funcionamento da Administração e a conduta funcional de 
seus agentes. Emanam do poder hierárquico, isto é, podem ser 
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expedidos por chefes de serviços aos seus subordinados. Logo, 
não obrigam aos particulares. 

 
c) Atos negociais: São todos aqueles que contêm uma 

declaração de vontade da Administração apta a concretizar 
determinado negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao 
particular, nas condições impostas ou consentidas pelo Poder 
Público. 

 
d) Atos enunciativos: São todos aqueles em que a 

Administração se limita a certificar ou a atestar um fato, ou 
emitir uma opinião sobre determinado assunto, constantes de 
registros, processos e arquivos públicos, sendo sempre, por 
isso, vinculados quanto ao motivo e ao conteúdo. 

 
e) Atos punitivos: São aqueles que contêm uma sanção 

imposta pela lei e aplicada pela Administração, visando punir 
as infrações administrativas ou condutas irregulares de 
servidores ou de particulares perante a Administração. 

 
EXTINÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 
 
ANULAÇÃO OU INVALIDAÇÃO (DESFAZIMENTO): É a 

retirada, o desfazimento do ato administrativo em decorrência 
de sua invalidade, ou seja, é a extinção de um ato ilegal, 
determinada pela Administração ou pelo judiciário, com 
eficácia retroativa – ex tunc. A anulação pode acontecer por via 
judicial ou por via administrativa. Ocorrerá por via judicial 
quando alguém solicita ao Judiciário a anulação do ato. 
Ocorrerá por via administrativa quando a própria 
Administração expede um ato anulando o antecedente, 
utilizando-se do princípio da autotutela, ou seja, a 
Administração tem o poder de rever seus atos sempre que eles 
forem ilegais ou inconvenientes. Quando a anulação é feita por 
via administrativa, pode ser realizada de ofício ou por 
provocação de terceiros. 

A anulação de um ato não pode prejudicar terceiro de boa-
fé. 

 
REVOGAÇÃO: É a retirada do ato administrativo em 

decorrência da sua inconveniência ou inoportunidade em face 
dos interesses públicos. Somente se revoga ato válido que foi 
praticado de acordo com a lei. A revogação somente poderá ser 
feita por via administrativa. 

De acordo com MAZZA14, revogação é a extinção do ato 
administrativo perfeito e eficaz, com eficácia ex nunc, praticada 
pela Administração Pública e fundada em razão de interesse 
público (conveniência e oportunidade). 

 
PRESCRIÇÃO: O instituto da prescrição, entendida como a 

perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, 
também é reconhecido pela legislação pertinente ao Direito 
Administrativo. 

Como regra, o prazo para interposição de recursos 
administrativos é de cinco dias. 

Já o prazo para propositura de ações judiciais, tanto pela 
Administração quanto pelo administrado, em regra é de cinco 
anos. Importante destacar que as hipóteses de suspensão e 
interrupção do prazo prescricional previstas na legislação civil 
também são aplicáveis às ações judiciais pertinentes ao Direito 
Administrativo. 

Questões 
 
01. (CNMP -Técnico do CNMP – Administração – 

FCC/2015). Ato administrativo é: 
(A) realização material da Administração em cumprimento 

de alguma decisão administrativa. 

                                                 
14 MAZZA. Alexandre de. Manual de Direito Administrativo. Ed. 
Saraiva. 4ª edição. 2014. 

(B) sinônimo de fato administrativo. 
(C) manifestação bilateral de poder da Administração 

pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar 
direitos e impor obrigações aos administrados. 

(D) manifestação unilateral de vontade da Administração 
pública que visa impor obrigações aos administrados ou a si 
própria ou alguma realização material em cumprimento a uma 
decisão de si própria. 

(E) manifestação unilateral de vontade da Administração 
pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si 
própria. 

 
02. (DPE/PE - Estagiário de Direito - DPE-PE/2015). 

São elementos do ato administrativo: 
(A) presunção de legalidade, economicidade, eficiência e 

motivação. 
(B) competência, forma e vinculação. 
(C) presunção de legitimidade e impessoalidade. 
(D) competência, forma, objeto, finalidade e motivo 
(E) vinculação e discricionariedade. 
 
03. (PC/CE - Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe – 

VUNESP/2015). São atos administrativos ordinatórios, entre 
outros, 

(A) os Decretos, os Despachos, os Regimentos e as 
Resoluções. 

(B) os Despachos, os Avisos, as Portarias e as Ordens de 
Serviço. 

(C) os Decretos, as Instruções, os Provimentos e os 
Regimentos. 

(D) as Instruções, as Deliberações, as Portarias e os 
Regulamentos. 

(E) os Regulamentos, as Instruções, os Regimentos e as 
Deliberações. 

 
04. (PC/CE -  Inspetor de Polícia Civil de 1ª Classe – 

VUNESP/2015). Diz-se que os atos administrativos são 
vinculados quando 

(A) observam corretamente os princípios constitucionais 
da moralidade administrativa. 

(B) a lei estabelece que, diante de determinados requisitos, 
a Administração deve agir de forma determinada. 

(C) o administrador público os pratica ultrapassando os 
limites regrados pelo sistema jurídico vigente. 

(D) a autoridade competente deixa de observar dispositivo 
constitucional obrigatório, quando deveria fazê-lo. 

(E) a lei estabelece várias situações passíveis de apreciação 
subjetiva pela autoridade competente. 

 
05. (UFRB - Assistente em Administração – 

FUNRIO/2015). Quanto a seus destinatários, os atos 
administrativos se classificam em 

(A) simples e compostos. 
(B) gerais e individuais. 
(C) fechados e abertos. 
(D) unilaterais e complexos. 
(E) internos e especiais. 
06. (DPE/MA - Defensor Público – FCC/2015). No que 

tange à competência para revogar atos administrativos, é 
correto afirmar que 

(A) a revogação de atos que se sabem eivados de nulidade 
é possível, desde que devidamente motivada por razões de 
interesse público. 

(B) a competência para revogar é sempre delegável. 
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(C) atos já exauridos podem ser revogados, desde seja 
expressamente atribuído efeito retroativo ao ato revocatório. 

(D) atos ineficazes, porque ainda não implementada 
condição deflagradora de sua eficácia, estão sujeitos à 
revogação. 

(E) é possível revogar atos vinculados, desde que sua 
edição seja de competência autoridade que editará o ato 
revocatório 

 
07. (DPE/RS - Defensor Público Sobre atos 

administrativos – FCC/2014) É correto afirmar: 
(A) A autoexecutoriedade é um atributo de alguns atos 

administrativos que autoriza a execução coercitiva, 
independente da concorrência da função jurisdicional. 

(B) A autoexecutoriedade constitui atributo dos atos 
administrativos negociais, que, como contratos, dependem da 
concorrência de vontade do administrado. 

(C) A arguição de invalidade de ato administrativo por 
vícios ou defeitos impede a imediata execução e afasta a 
imperatividade. 

(D) Todos os atos administrativos possuem como atributos 
a presunção de legitimidade, a imperatividade e a 
autoexecutoriedade. 

(E) A administração deverá fazer prova da legalidade do 
ato administrativo quando sobrevier impugnação pelo 
destinatário. 

 
08. (IF-BA - Assistente em Administração - 

FUNRIO/2014) O ato administrativo pelo qual os órgãos 
consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos 
técnicos ou jurídicos de sua competência é 

(A) a homologação. 
(B) o visto. 
(C) o parecer. 
(D) o relatório. 
(E) a declaração. 
 
09. (TCE/GO - Analista de Controle Externo - 

FCC/2014) Enzo, servidor público e chefe de determinada 
repartição pública, na mesma data, editou dois atos 
administrativos distintos, quais sejam, uma certidão e uma 
licença. No que concerne às espécies de atos administrativos, 
tais atos são classificados em 

(A) ordinatórios e negociais, respectivamente. 
(B) enunciativos. 
(C) negociais. 
(D) enunciativos e negociais, respectivamente. 
(E) normativos e ordinatórios, respectivamente. 
 
10 (TRT - 18ª Região (GO)Prova: Juiz do Trabalho – 

FCC/2014). No que tange à validade dos atos administrativos 
(A) é possível convalidar ato administrativo praticado com 

vício de finalidade, desde que se evidencie que tal decisão não 
acarrete prejuízo a terceiros. 

(B) todos os atos administrativos praticados com vício de 
competência devem ser anulados, pois se trata de elemento 
essencial à validade dos atos administrativos. 

(C) o descumprimento, pelo administrado, dos requisitos 
referentes ao desfrute de uma dada situação jurídica, justifica 
a anulação do ato administrativo que gerou referida situação. 

(D) a caducidade é a extinção de ato administrativo em 
razão da superveniência de legislação que tornou inadmissível 
situação anteriormente consentida, com base na legislação 
então aplicável. 

(E) os atos praticados por agente incompetente estão 
sujeitos à revogação pela autoridade que detém a competência 
legal para sua prática. 

 

11. (METRÔ/DF - Advogado – IADES/2014). Quanto aos 
poderes administrativos, à organização do Estado e aos atos 
administrativos, assinale a alternativa correta. 

(A) Se o ato já exauriu seus efeitos, não pode ser revogado. 
(B) De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal 

de Justiça, o prazo decadencial de cinco anos, previsto na 
legislação de regência, para que a Administração Pública 
promova o exercício da autotutela, é aplicável apenas aos atos 
anuláveis, não aos atos nulos. 

(C) A Administração Pública não pode declarar a nulidade 
de seus próprios atos, mas tão somente revogá-los. A 
declaração de nulidade somente pode ser feita pelo Poder 
Judiciário. 

(D) Quanto às prerrogativas com que atua a 
Administração, os atos administrativos podem ser 
classificados como simples, complexos e compostos. 

(E) A revogação pode atingir os atos administrativos 
discricionários ou vinculados e deverá ser emanada da mesma 
autoridade competente para a prática do ato originário, objeto 
da revogação. 

 
12. (IDECAN - 8ª Região (PR) - Assistente 

Administrativo – CREFITO/2013) Acerca dos atos 
administrativos, assinale a alternativa correta. 

(A) Todo ato da Administração Pública é considerado ato 
administrativo. 

(B) Não constituem elementos do ato administrativo o 
objeto e o motivo. 

(C) São praticados no exercício da função administrativa, 
sob o regime de direito privado, manifestando a vontade do 
Estado.  

(D) Os atos administrativos podem ser classificados, 
quanto à liberdade de ação, em atos vinculados e atos 
discricionários. 

(E) Consideram-se atributos dos atos administrativos, 
dentre outros, a presunção de legitimidade e veracidade, 
imperatividade e finalidade. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: E 
Para Hely Lopes. 
Ato Administrativo é toda manifestação unilateral de 

vontade da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim IMEDIATO adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor 
obrigações aos administrados ou a si própria. 

 
Para Maria Sylvia. 
É a declaração de vontade do Estado ou de quem o 

represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com 
observância da lei, sob regime jurídico de direito público e se 
sujeita a controle do Poder Judiciário. 

 
Para Celso Antônio. 
É a declaração de vontade do Estado ou de lhe faça as 

vezes, no exercício de prerrogativas Públicas, manifestada 
mediante providências jurídicas complementares da lei a 
título de lhe dar cumprimento e sujeitas a controle de 
legitimidade dos órgãos jurisdicionais. 

 
02. Resposta: D 
Lembre-se da dica: COM - FI – FO – M - OB 
 
Competência: o ato deve ser praticado por sujeito capaz, 

trata-se de requisito vinculado. Para que um ato seja válido 
deve-se verificar se foi praticado por agente competente. 

Finalidade: O ato administrativo somente visa a uma 
finalidade, que é a pública; se o ato praticado não tiver essa 
finalidade, ocorrerá abuso de poder; 
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Forma: é o requisito vinculado que envolve a maneira de 
exteriorização e demais procedimentos prévios que forem 
exigidos com a expedição do ato administrativo. Via de regra, 
os atos devem ser escritos, permitindo de maneira excepcional 
atos gestuais, verbais ou provindos de forças que não sejam 
produzidas pelo homem, mas sim por máquinas, que são os 
casos dos semáforos, por exemplo. 

 
Motivo: Este integra os requisitos dos atos 

administrativos tendo em vista a defesa de interesses 
coletivos.  Por isso existe a teoria dos motivos determinantes;  

 
Objeto lícito: É o conteúdo ato, o resultado que se visa 

receber com sua expedição. Todo e qualquer ato 
administrativo tem por objeto a criação, modificação ou 
comprovação de situações jurídicas referentes a pessoas, 
coisas ou atividades voltadas à ação da Administração Pública. 

 
03. Resposta: B 
Atos ordinatórios são aqueles que tem por objetivo 

disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta 
funcional dos seus agentes, representando exercício do poder 
hierárquico do Estado. São espécies de atos ordinatórios: as 
portarias, as instruções, os avisos, as circulares, as ordens de 
serviço, os ofícios e os despachos. 

 
04. Resposta: B 
Alexandre Mazza narra: 
“Fala-se em poder vinculado ou poder regrado quando a 

lei atribui determinada competência definindo todos os 
aspectos da conduta a ser adotada, sem atribuir margem de 
liberdade para o agente público escolher a melhor forma de 
agir. Onde houver vinculação, o agente público é um simples 
executor da vontade legal. O ato resultante do exercício dessa 
competência é denominado de ato vinculado. Exemplo de 
poder vinculado é o de realização do lançamento tributário 
(art. 3º do CTN).” 

 
05. Resposta: B 
Atos Gerais - São aqueles expedidos sem destinatários 

determinados, possuem finalidade normativa, atingindo todos 
os sujeitos que se encontrem na mesma situação de fato, 
abrangida por seus preceitos. Apresenta cunho normativo, não 
se sabe quem o ato vai atingir por não ter individualização. Ex.: 
Ato que concede promoção a uma categoria profissional. 

 
Atos Individuais – São aqueles voltados a destinatários 

certos. Apresenta cunho ordinário e enunciativo, sem caráter 
normativo. 

Ex: Secretaria de Esportes convoca seus diretores para 
participarem de reunião. 

 
06. Resposta: D 
Um ato administrativo pode ser ineficaz por algumas 

razões, ou não está formado ou foi extinto. Dessa forma, os atos 
que apresentam condição deflagadora de eficácia, estão 
sujeitos à revogação. 

 
07. Resposta: A 
A assertiva está plenamente correta já que a 

autoexecutoriedade autoriza a execução do administrativo 
sem o aval do Poder Judiciário. 

 
08. Resposta: C 
O enunciado da questão apresenta o conceito de parecer 

sendo este o ato pelo qual os órgãos consultivos da 
Administração emitem opiniões sobre assuntos de sua 
competência.  

 
 

09. Resposta: D 
Os atos praticados pelo servidor são atos enunciativos e 

negociais. Atos enunciativos: São todos aqueles em que a 
Administração se limita a certificar ou a atestar um fato, ou 
emitir uma opinião sobre determinado assunto, constantes de 
registros, processos e arquivos públicos, sendo sempre, por 
isso, vinculados quanto ao motivo e ao conteúdo. Atos 
negociais: São todos aqueles que contêm uma declaração de 
vontade da Administração apta a concretizar determinado 
negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao particular, nas 
condições impostas ou consentidas pelo Poder Público.  

 
10. Resposta: D 
O Prof. José dos Santos Carvalho Filho cita o seguinte 

exemplo: "uma permissão para uso de um bem público; se, 
supervenientemente, é editada lei que proíbe tal uso privativo 
por particular, o ato anterior, de natureza precária, sofre 
caducidade, extinguindo-se." 

Outro exemplo é apresentado pela Prof. Maria Sylvia Di 
Pietro: "a caducidade de permissão para explorar parque de 
diversões em local que, em face da nova lei de zoneamento, 
tornou-se incompatível com aquele tipo de uso". 

 
11. Resposta: A 
Não há que se falar em revogar um ato se ele já produziu 

seus efeitos. O objetivo da revogação é retirar do ato a 
possibilidade de produção de seus efeitos. 

 
12. Resposta: D 
O ato administrativo pode ser classificado quanto a 

margem de liberdade na atuação do agente. Assim, temos os 
atos vinculados (administrador sem margem de liberdade pois 
atua em conformidade com a lei) e os atos discricionários 
(administrador atua com margem de liberdade, seguindo os 
critérios de conveniência e oportunidade). 

 
 

CONCEITO: é o contrato celebrado pela Administração 
Pública, com base em normas de direito público, com o 
propósito de satisfazer as necessidades de interesse público. 
Previsto na Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos). Os contratos 
administrativos serão formais, consensuais, comutativos, e, 
em regra, intuitu personae (em razão da pessoa). As normas 
gerais sobre contrato de trabalho são de competência da 
União, podendo os Estados, Distrito Federal e Municípios 
legislarem supletivamente. 

Alguns doutrinadores entendem que não há contrato, pois 
a Administração impõe o regime jurídico administrativo, cabe 
ao particular segui-lo, também, há mitigação de vontade, 
deixando de lado a igualdade entre as partes. Para outros, o 
contrato administrativo existe, apenas possui características 
próprias de direito público. Esta última posição prevalece na 
doutrina brasileira. A doutrina atual vem tendendo a 
classificar o contrato administrativo como contrato de adesão, 
pois as cláusulas são impostas unilateralmente pela 
Administração, em alguns casos, pode ocorrer predominância 
de direito privado. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, mesmo 
reconhecendo que a doutrina majoritária aceita a designação 
“contrato administrativo”, assim o define “são relações 
convencionais que por força de lei, de cláusulas contratuais ou 
do objeto da relação jurídica situem a Administração em 
posição peculiar em prol da satisfação do bem comum”. 

 
 
 
 

4. Contrato Administrativo. 
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Características do Contrato Administrativo: 
 
a) Presença do Poder Público: o Poder Público tem que 

estar presente no contrato. 
 
b) Contrato formal: tem várias formalidades previstas 

pela lei; 
 
c) Contrato consensual: é aquele que se aperfeiçoa na 

manifestação de vontade. O que vem depois é a execução do 
contrato (exemplo: contrato de compra e venda). O contrato 
consensual já existe desde o momento da manifestação de 
vontade. O contrato administrativo se aperfeiçoa no momento 
da manifestação de vontade. Isso é diferente do contrato real, 
que só se aperfeiçoa a partir do momento em que há a entrega 
do bem (exemplo: contrato de empréstimo). 

 
d) Contrato Comutativo: é aquele contrato que tem 

prestação e contraprestação equivalentes e preestabelecidos. 
O contrato comutativo é diferente do contrato aleatório. 

O contrato administrativo deve ser comutativo: prestação 
e contraprestação equivalentes e preestabelecidas. 

 
e) Contrato Personalíssimo: leva em consideração as 

qualidades pessoais do contrato. 
Se o contrato administrativo é personalíssimo, é possível 

subcontratar? A subcontratação não autorizada pela 
Administração dá causa à rescisão contratual (artigo 78 da Lei 
8666). Assim, pela letra da lei, em regra não é possível 
subcontratação, salvo se houver autorização expressa da 
Administração a esse respeito.  

 
Para que a administração autorize, a doutrina majoritária 

elenca mais 2 (dois) requisitos, a saber:  
 
1) a subcontratada deve preencher os mesmos requisitos, 

as mesmas condições exigidas na licitação;  
 
2) a subcontratação deve ser parcial – não é admitida a 

subcontratação total do contrato, pois se for possível a 
subcontratação total estar-se-ia desestimulando as empresas 
as participarem da concorrência, podendo optar por aguardar 
o vencedor e assumir o contrato como subcontratada. 

 
f) Contrato de Adesão: uma das partes tem o monopólio 

da situação, ou seja, define as regras. A outra parte só resta a 
opção de aderir ou não. 

O licitante, quando vem para a licitação, já sabe que o 
contrato é anexo do edital. Ele não poderá discutir as cláusulas 
contratuais. Deverá aceitá-las na forma em que foram 
elaboradas. O monopólio da situação está nas mãos da 
Administração. Não há debate de cláusula contratual. 

 
g) Contrato bilateral: trata-se de acordo de vontades que 

prevê obrigações e direitos de ambas as partes. 
 
SUJEITOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
São sujeitos do contrato administrativo: a Administração 

Pública, que será a parte contratante art. 6º, XIV. Da Lei n. 
8.666/93) e a pessoa física ou jurídica, que irá firmar o acordo, 
conhecida como parte contratada art. 6, XV da lei citada). 

 
FORMALIZAÇÃO 
 
Para que um contrato seja válido, eficaz ele não pode ser 

feito de qualquer maneira, deverá respeitar algumas 
peculiaridades que formalmente devem seguir em seu corpo 
de texto. Segue abaixo as formalidades para que seja firmado 
um contrato: 

 
a) Procedimento Administrativo Próprio: é o 

procedimento de licitação, que pode ser substituído pelo 
procedimento de justificação (artigo 26 da Lei 8666). 

 
b) Forma Escrita: o contrato administrativo deve ser 

formalizado por escrito (regra). O artigo 60, parágrafo único 
da Lei 8666 estabelece que é nulo e de nenhum efeito o 
contrato verbal, salvo o de pronta entrega, pronto pagamento 
ou até R$ 4.000,00 (exceção). 

 
c) Publicação: o contrato administrativo deve ser 

publicado (artigo 61, parágrafo único, 8666). Não se publica a 
íntegra do contrato, mas apenas um resumo do mesmo 
(extrato do contrato), documento este que contém as 
principais informações do contrato. 

Por previsão expressa da lei, a publicação é condição de 
eficácia do contrato. O contrato não publicado é válido, mas 
não tem eficácia. 

 
O prazo para publicação é de 20 (vinte) dias, contados da 

assinatura do contrato. Além disso, a publicação não pode 
ultrapassar o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte à sua 
assinatura. Assim, para os contratos assinados no início do 
mês, valerá o prazo de 20 dias; para os contratos assinados no 
final do mês, valerá o prazo do 5º dia útil do mês seguinte. 

A publicação é um dever da Administração. É a 
Administração quem deve providenciar a publicação do 
contrato administrativo. 

 
d) Instrumento de Contrato: instrumento de contrato é o 

documento que define os parâmetros da relação.  
Artigo 62 da Lei 8666 dispõe sobre o instrumento de 

contrato (é o que mais cai em concurso). O instrumento de 
contrato será obrigatório em algumas situações e facultativo 
em outras. 

 
Será obrigatório quando o valor do contrato for 

correspondente à concorrência ou à tomada de preços. Se a 
hipótese for de dispensa ou inexigibilidade de licitação 
(contratação direta) e o valor do contrato for da concorrência 
ou da tomada, será obrigatório o instrumento de contrato. O 
critério único, portanto, é o valor do contrato. 

Será facultativo quando o valor do contrato for 
correspondente ao convite, desde que possa se fazer de outra 
forma. O critério, portanto, é o valor do convite e a 
possibilidade de se praticar de outra forma. Por exemplo: carta 
contrato, ordem de serviço, nota de empenho etc – são atos 
administrativos simples, que dependem apenas de comando 
(faça o serviço, entregue o valor etc), dispensando 
instrumento de contrato. 

 
REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O regime de execução disciplina a forma de apuração do 

valor a ser pago à empresa contratada pela prestação do 
serviço, gerando modalidades de empreitada, diretamente 
influenciadas pelo critério para apuração do valor da 
remuneração devida da contratante à contratada. Quando na 
modalidade de empreitada por preço global, o contrato definirá 
o valor devido ao particular tendo em vista a prestação de todo 
o serviço e quando na modalidade de empreitada por preço 
unitário o valor será fixado pelas unidades executadas. 

Na categoria de contrato de obras e serviços, a Lei de 
Licitações admite a empreitada por preço global, a empreitada 
por preço unitário, a tarefa e a empreitada integral, conforme 
determina o artigo abaixo transcrito: 

 
Art. 10 Lei 8666/1993 – As obras e serviços poderão ser 

executadas nas seguintes formas: 
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I – execução direta; 
II – execução indireta, nos seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global; 
b) empreitada por preço unitário; 
c) Vetado 
d) tarefa; 
e) empreitada integral 
 
Empreitada por preço global: é aquela em que se ajusta 

a execução da obra ou serviço por preço certo e total. Ou seja a 
empresa contratada receberá o valor certo e total para 
execução de toda a obra. Será responsável pelos quantitativos 
e o valor total só será alterado se houver modificações de 
projetos ou das condições pré-estabelecidas para execução da 
obra, sendo as medições feitas por etapas dos serviços 
concluídos. O pagamento, no entanto, poderá ser efetuado 
parceladamente, nas datas prefixadas, na conclusão da obra ou 
de cada etapa, conforme ajustado entre as partes. É comum 
nos contratos de empreitada por preço global a exigência da 
especificação de preços unitários, tendo em vista a obrigação 
da empresa contratada de aceitar acréscimos ou supressões 
nos quantitativos dentro dos limites legais (Art. 65, §1º). 

 
Art. 65 – [...] 
§ 1° - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite 
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 
Empreitada por preço unitário: é aquela em que se 

contrata a execução por preço certo de unidades 
determinadas. Ou seja, o preço global é utilizado somente para 
avaliar o valor total da obra, para quantidades pré-
determinadas pelo Edital para cada serviço, que não poderão 
ser alteradas para essa avaliação, servindo para determinar o 
vencedor do certame com o menor preço. As quantidades 
medidas serão as efetivamente executadas e o valor total da 
obra não é certo. Nesta modalidade o preço é ajustado por 
unidades, que tanto podem ser metros quadrados de muro 
levantado, como metros cúbicos de concreto fundido. O 
pagamento é devido após cada medição.  A empreitada por 
preço unitário é muito utilizada em reformas, quando não se 
pode prever as quantidades certas e exatas que serão objeto 
do contrato. 

 
Tarefa: é o regime de execução próprio para pequenas 

obras ou para partes de uma obra maior. Refere-se, 
predominantemente, à mão-de-obra. A tarefa pode ser 
ajustada por preço certo, global ou unitário, com pagamento 
efetuado periodicamente, após a verificação ou a medição pelo 
fiscal do órgão contratante. Em geral, o tarefeiro só concorre 
com a mão-de-obra e os instrumentos de trabalho, mas nada 
impede que forneça também pequenos materiais. 

 
Empreitada integral: é a contratação da integralidade de 

um empreendimento, compreendendo todas as etapas das 
obras, serviços e instalações necessárias, inclusive projeto 
executivo, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições de ocupação. É uma 
novidade da atual legislação e está sendo bastante usada para 
a contratação de redes de microcomputadores, onde o projeto 
da rede, softwares, equipamentos, instalação elétrica e até 
treinamento são contratados com um único fornecedor. A 
grande vantagem desta situação é que somente uma 
organização se responsabiliza por toda a rede. A desvantagem 
é que pode ser mais cara, em virtude da subcontratação de 
alguns elementos da rede, como por exemplo, a instalação 
elétrica. 

Os contratos administrativos têm como sua maior 
particularidade a busca constante pelo interesse público e a 
consequente sujeição aos princípios basilares do Direito 
Público, quais sejam, o da supremacia do interesse público 
sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. 
Isto acaba por fazer com que as partes do contrato 
administrativo não sejam colocadas em situação de igualdade, 
uma vez que, conforme amplamente sabido, são conferidas à 
Administração Pública prerrogativas que lhe colocam em 
patamar diferenciado, de superioridade em face do particular 
que com ela contrata. São as chamadas “cláusulas 
exorbitantes”, que constituem poderes conferidos pela lei à 
Administração no manejo contratual que extrapolam os 
limites comumente utilizados no Direito Privado. 

 
Os contratos administrativos têm como sua maior 

particularidade a busca constante pelo interesse público e a 
consequente sujeição aos princípios basilares do Direito 
Público, quais sejam, o da supremacia do interesse público 
sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. 
Isto acaba por fazer com que as partes do contrato 
administrativo não sejam colocadas em situação de igualdade, 
uma vez que, conforme amplamente sabido, são conferidas à 
Administração Pública prerrogativas que lhe colocam em 
patamar diferenciado, de superioridade em face do particular 
que com ela contrata. São as chamadas “cláusulas 
exorbitantes”, que constituem poderes conferidos pela lei à 
Administração no manejo contratual que extrapolam os 
limites comumente utilizados no Direito Privado. 

 
As cláusulas exorbitantes também conhecidas como 

cláusulas privilégios fazem parte dos requisitos essenciais 
para qualificação do contrato administrativo, busca garantir a 
regular satisfação do interesse público presente no contrato 
administrativo. São cláusulas que asseguram certas 
desigualdades entre as partes.  

O art. 58 da Lei 8.666/93, que trata dessas cláusulas, 
dispõe nos seguintes termos: 

 
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos 

instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a 
eles, a prerrogativa de: 

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado; 

II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no 
inciso I do art. 79 desta Lei; 

III – fiscalizar-lhes a execução; 
IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do ajuste; 
V – nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente 

bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do 
contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contrato, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

 
Equilíbrio econômico-financeiro 
 
Entende-se a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro por uma relação de igualdade, a ser perseguida, 
com base na equação formada pelas obrigações assumidas 
pelo contratante no momento do ajuste e a compensação 
econômica para realizar essas obrigações. Visa assegurar uma 
remuneração justa ao contratante.  

O reajuste pode ocorrer nos seguintes casos:  
a) reajustamento contratual de preços; 
b) cláusulas rebus sic stantibus e pacta sunt servanda;  
c) fato do príncipe e fato da administração;  
d) caso fortuito e força maior. 
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Qualquer circunstância especial capaz de alterar a margem 
de lucro do contratado autoriza uma modificação na 
remuneração a ele devida. Esse dever de manutenção de 
equilíbrio na relação custo-remuneração também constitui 
cláusula exorbitante típica do contrato administrativo. 

 
Reajustamento de preços e tarifas 
 
O reajustamento de preços e tarifas contratualmente 

fixadas visa preservar o contrato dos efeitos inflacionários e 
reajuste de preços decorrente de fato superveniente. 

Com isso, o reajustamento de preços, ou simplesmente, 
reajuste de preços, é a atualização do valor inicialmente 
pactuado em decorrência de alterações mercadológicas que 
repercutam no contrato, como por exemplo o custo execução 
e remuneração. Portanto, pode-se traduzir por reajuste de 
preços a atualização do valor do contrato, relacionados a 
elevação do custo de consecução de seu objeto, diante do curso 
normal da economia. “É uma forma de corrigir os efeitos 
ruinosos da inflação”. 

O reajuste de preços está previsto na Lei de Licitações no 
inciso I, art. 40, pelo qual disciplina que deve retratar a 
variação efetiva do custo de produção, desde a data da 
apresentação da proposta até a data do adimplemento de cada 
parcela. Tal reajuste se dará com base em índices previamente 
fixados no contrato e somente poderá ocorrer após 
transcorridos 12 (doze) meses, a contar da data de 
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se 
referir. 

Vê-se, portanto, que o reajuste de preços é uma faculdade 
concedida a Administração para evitar o rompimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do pacto inicial. Porém, 
cumpre salientar que o reajuste é instituto diverso da revisão. 
Isso porque, o reajuste é cláusula do contrato, previamente 
estabelecida, que dispõe sobre a necessidade de alteração dos 
preços decorrido o período de 12 meses. Isto é, para ocorrer o 
reajuste de preços faz-se necessário à previsão no instrumento 
contratual. De maneira diversa ocorre com a revisão, que 
poderá ser manifestada independente de cláusula prevista, 
mas, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de efeitos incalculáveis, conforme prevê a 
alínea “d”, inc. II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Desse modo, se o contrato não contemplar previsão de 
reajuste e se não tiver ocorrido nenhuma das hipóteses 
apontadas no art. 65, II, "d", ou no § 5º do mesmo dispositivo, 
qual seja, a superveniência ou majoração de tributos ou 
encargos legais, de comprovada repercussão nos preços, a 
revisão também não será possível e, portanto, os preços 
permanecerão imodificáveis. 

 
Alteração e Rescisão Unilateral 
 
Alteração 
A Administração Pública tem o dever de zelar pela 

eficiência dos serviços públicos e, muitas vezes, celebrado um 
contrato de acordo com determinados padrões, 
posteriormente, observa-se que estes não mais servem ao 
interesse público, quer no plano dos próprios interesses, quer 
no plano das técnicas empregadas. Essa ALTERAÇÃO não pode 
sofrer resistência do particular contratado, desde que o Poder 
Público observe uma cláusula correlata, qual seja, o Equilíbrio 
Econômico-financeiro do contrato.  

Assim, a Administração Pública deve, em defesa do 
interesse público e desde que assegurada a ampla defesa, no 
processo administrativo, promover a alteração do contrato, 
ainda que discordante o contratado. 

Por óbvio, a possibilidade de alteração do que fora 
pactuado sempre se sujeita à existência de justa causa, 
presente na modificação da necessidade coletiva, ou do 

interesse público. Ao particular restará, se caso, eventual 
indenização pelos danos que vier a suportar. 

A lei autoriza que a Administração realize modificação 
unilateral no objeto do contrato para melhor adequação às 
finalidades de interesse público. A alteração pode consistir na 
modificação do projeto ou em acréscimo e diminuição na 
quantidade do objeto. Desse modo, as alterações unilaterais 
podem ser modificações qualitativas ou quantitativas. 

- Qualitativas: Alterações qualitativas são autorizadas 
quando houver modificação do projeto ou das especificações 
para melhor adequação técnica aos seus objetivos (art. 65, I, a, 
da Lei n. 8.666/93), desde que não haja descaracterização do 
objeto descrito no edital licitatório. Ou seja, quando ocorrer 
modificação do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica; 

- Quantitativas: Já as alterações quantitativas são 
possíveis quando necessária a modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou diminuição na quantidade do 
seu objeto, nos limites permitidos em lei (art. 65, I, b, da Lei n. 
8.666/93). 

A modificação quantitativa deve observar os limites de até 
25%, para obras, serviços ou compras, e até 50%, no caso de 
reforma em edifício ou equipamento (art. 65, § 1º, da Lei n. 
8.666/93). 

Admite-se diminuição do objeto, além desses limites, se 
houver consenso entre as partes. Mas os acréscimos acima dos 
limites apresentados estão proibidos em qualquer hipótese 
(art. 65, § 2º, II, da Lei n. 8.666/93). 

A alteração unilateral do contrato exige mudança na 
remuneração do contratado, ensejando direito ao reequilíbrio 
econômico -financeiro. 

Constituem cláusulas exorbitantes porque podem ser 
impostas à revelia da concordância do contratado. 

 
Rescisão unilateral 
Um contrato de obra pública que, considerado 

determinadas circunstâncias, onere demasiadamente o erário, 
razão pela qual eventual rescisão unilateral deva buscar 
fundamento em razões de interesse público.  

Extinção do contrato administrativo decorrente de ato 
unilateral da Administração Pública, por motivo de 
inadimplência do usuário ou de interesse público na cessação 
do contrato. 

Em qualquer caso, o ato deve ser motivado. Além disso, 
deve ser comunicado previamente ao contratado, para que ele 
exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A rescisão 
unilateral pode ser feita nos casos previstos no art. 78 da lei, 
que, no magistério de Maria Sylvia Zanella di Pietro, podem ser 
agrupados em três categorias. 

 
A primeira categoria inclui as situações nas quais a 

rescisão é atribuível a uma conduta do contratado: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a 

Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da 
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou 
fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, 
sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
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VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, 
anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei; 

(...) 
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 

277, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
A segunda categoria engloba situações que afetam a 

própria pessoa do contratado: 
 
IX - a decretação de falência ou a instauração de 

insolvência civil;  
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do 

contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 
 
Na terceira categoria, a rescisão é realizada por motivo 

de interesse público: 
 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 

 
Finalmente, a quarta categoria inclui situações não 

imputáveis aos contratantes: 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato. 

 
Essa divisão é relevante também em razão da diversidade 

de consequências. Nas rescisões incluídas nas duas primeiras 
categorias, não há pagamento de indenização ao contratado, 
uma vez que a extinção do contrato é de sua responsabilidade. 
Mais ainda: ele deve ser submetido a sanções administrativas. 
Nas últimas duas categorias, o contratado recebe indenização 
pelos prejuízos sofridos, pois a rescisão não pode ser atribuída 
a ele.  

 
Motivos da rescisão 

unilateral 
Dispositivo aplicável 

Culpa do contratado Art. 78, I, VIII e XVIII 
Situações que afetam a 

pessoa do contratado 
Art. 78, IX-XI 

Interesse público Art. 78, XII 
Situações não 

imputáveis aos 
contratantes 

Art. 78, XVII 

 
A extinção do contrato administrativo, quando fundada na 

conveniência da Administração, não envolve inadimplemento 
da parte contratada, não apresentando a natureza 
sancionatória observada nas outras hipóteses. No caso, o 
particular encontra-se cumprindo regularmente os seus 
deveres e a Administração não imputa a ele qualquer defeito 
configurador de inadimplemento. O Poder Público promove a 
rescisão por verificar que, por melhor que seja executado o 
objeto contratual, as necessidades perseguidas pelo Estado 
não serão satisfeitas, eis que isso somente se dará por meio de 
uma contratação distinta. 

Em se tratando de decisão fundada em conveniência e 
oportunidade, cuida-se de ato que se insere, inevitavelmente, 
no âmbito do chamado poder discricionário da Administração. 

A discricionariedade administrativa, no entanto, não 
significa arbitrariedade, ou mesmo poderes ilimitados, mas 
sim uma margem de liberdade para que sejam procedidas 
avaliações que só o administrador tem condições de fazer, de 
acordo, justamente, com a conveniência e oportunidade 

administrativas, de maneira a melhor atingir o interesse 
público. 

O interesse público, portanto, ao mesmo tempo em que 
justifica a atuação exorbitante da Administração, impõe-lhe 
limites. 

Na hipótese, pretende a Administração promover a 
rescisão unilateral do contrato, extinguindo, assim, 
prematuramente o vínculo jurídico existente entre as partes, 
sob o fundamento de que a realização de nova licitação para a 
contratação do remanescente da obra implicaria em enorme 
economia de recursos públicos. 

Imagine-se, ainda por hipótese, que se constate que o 
contrato pratica preços consideravelmente superiores aos 
vigentes no mercado, e o contratado não aquiesça a redução, o 
cenário apresenta apenas duas alternativas para a 
Administração: contentar-se com a redução limitada aos 
percentuais estipulados em lei ou promover a rescisão do 
contrato. 

Em nosso sentir, a análise da presença de razões de 
interesse público hábeis a justificar a extinção precoce do 
contrato deve ser feita à luz das consequências financeiras que 
serão impostas ao erário. Deve a Administração certificar-se, e 
demonstrar cabalmente nos autos do processo administrativo, 
quanto à efetiva vantajosidade de se romper a avença vigente, 
realizar novo certame e celebrar outro contrato para o 
remanescente das obras. E, para tanto, deverá considerar 
todos os custos e ônus, diretos e indiretos, decorrentes da 
operação. 

Nessa linha de raciocínio, deve o órgão contratante aferir a 
real possibilidade de firmar um contrato com orçamento 
significativamente inferior, considerando, para tanto, o estágio 
das obras, as ofertas encontradas no mercado e circunstâncias 
outras que inevitavelmente interferirão na determinação dos 
preços. 

Não se pode olvidar, ainda, que o contratado, em 
decorrência da rescisão unilateral da avença, fará jus, nos 
termos do art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93, a indenização dos 
prejuízos que vier a sofrer. Está a Administração obrigada a 
indenizá-lo integralmente pelas perdas e danos acarretadas. 
Deverá ser determinado o montante de gastos e despesas 
praticados pela outra parte e estimar-se os lucros que apuraria 
na execução. O valor deverá ser ressarcido ao particular.  Não 
custa transcrever o dispositivo, em seu teor literal: 

 
“§ 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a 

XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será 
este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I – devolução da garantia; 
II – pagamentos devidos pela execução do contrato até a 

data da rescisão; 
III – pagamento do custo de desmobilização.” 
Assim, a rescisão por inconveniência da contratação 

provoca, de modo inevitável, um prejuízo para a 
Administração Pública. As despesas já efetivadas 
anteriormente e a indenização devida ao particular 
acarretarão uma perda para o patrimônio público. Por isso, 
recomenda a doutrina mais abalizada que somente seja 
promovida a rescisão quando a continuidade da execução do 
contrato acarretar lesões ainda maiores. 

Além disso, a realização de nova licitação imporá à 
Administração, inexoravelmente, uma série de ônus 
financeiros e administrativos, que devem, pois, ser 
cuidadosamente ponderados. 

A teor do próprio comando normativo invocado, as razões 
ensejadoras da rescisão prematura do contrato devem ser de 
alta relevância e precisam estar rigorosamente demonstradas 
e justificadas no processo administrativo, o que evidencia a 
preocupação do legislador com a incolumidade do interesse 
público envolvido. 
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Ao exigir que as razões sejam de alta relevância, pretende 
a lei afastar alegações de somenos importância ou que 
traduzam um simples capricho do administrador. Impõe-se, 
pois, que se trate de questão de sobrelevada importância. 

A Administração, portanto, deve ter absoluta segurança de 
que a rescisão atende ao interesse público e possibilitará a 
execução das obras em condições bem mais vantajosas para o 
erário. 

A rescisão deve ser precedida de todos os levantamentos 
necessários e que comprovem, dentro dos limites do 
conhecimento dominado, a efetiva necessidade de extinção do 
contrato. 

Desta feita, caso a Administração, ao confrontar, de um 
lado, todos os custos que advirão do procedimento que 
pretende realizar, e de outro, o panorama financeiro do 
contrato vigente, constate que a manutenção deste significará 
considerável prejuízo para o erário público, a rescisão 
pretendida terá respaldo legal e merecerá prosperar. 

 
Termo Aditivo 
 
Trata-se da extensão de um contrato, onde se altera, cria 

ou extingue-se as cláusulas contratuais. 
 
Interpretação 
Hely Lopes Meirelles ensina que na tarefa de 

“interpretação do contrato administrativo é preciso ter sempre 
em vista que as normas que o regem são as do Direito Público, 
suplementadas pelas do Direito Privado (Lei nº 8.666, de 1993, 
art. 54), e não o contrário, como, lamentavelmente, ainda se 
pratica entre nós.” 

Ressalta-se, da assertiva acima, que o atendimento ao 
interesse público é finalidade de toda contratação firmada 
pelo Poder Público, portanto, na interpretação destes, não 
poderá afastar-se da premissa precípua de tal ajuste. Assim 
sendo, nesses contratos não há como interpretar suas 
cláusulas voltadas a atender interesses individuais do 
contratado, este é o princípio fundamental voltado à 
interpretação dos contratos avençados com a Administração. 

No entanto, restam outras peculiaridades imprescindíveis 
a interpretação desses contratos, como o direito da 
Administração em alterar cláusulas regulamentares a fim de 
atender o melhor interesse público e a necessidade de 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pactuado 
inicialmente entre as partes. Ainda, o direito a reciprocidade e 
equivalência dos direitos e obrigações, com o devido 
comprometimento da Administração em compensar a 
supremacia do interesse público com vantagens econômicas 
em prol do contratado. 

Por fim, quanto a interpretação dos contratos 
administrativos, vale mencionar que os termos do edital e/ou 
convite que o vincularem, bem como seus anexos, mesmo não 
transcritos farão parte do instrumento de contrato, não 
podendo afastá-los ou contrariar suas disposições. 

 
Aplicação de penalidades contratuais 
Prevista na Lei de Licitações, inc. IV do art. 58, a aplicação 

de sanções pela inexecução total ou parcial do contrato é 
também uma prerrogativa do Poder Público. Diferente do que 
ocorre nos contratos privados, diante de hipótese de 
inexecução do contrato, é permitido nos contratos 
administrativo que uma das partes – o Poder Público – 
imponha sanção à outra parte, independente de intervenção 
judiciária. 

Tal prerrogativa deriva da possibilidade da Administração 
em controlar os contratos firmados por ela. Isso porque, diante 
de falta por parte do particular, cabe a Administração penalizá-
lo de alguma forma. 

Assim, se o contratado, por exemplo, atrasar a consecução 
do objeto, de forma injustificada, estará sujeito a aplicação de 

multa pela Administração, nos moldes previstos no contrato 
e/ou instrumento convocatório que antecedeu. 

Tais penalidades estão previstas no art. 87 da Lei de 
Licitações, são elas: a advertência, a multa, a suspensão 
temporária em contratar com a Administração e a declaração 
de idoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público. 

A aplicação de penalidades contratuais constitui cláusula 
exorbitante porque as referidas sanções são aplicadas pela 
própria Administração. 

As referidas penas somente podem ser aplicadas após a 
instauração de processo administrativo, com garantia de 
contraditório e ampla defesa. 

Importante destacar que, contra penas de advertência, 
multa e suspensão, cabe recurso no prazo de cinco dias úteis. 
Contra declaração de inidoneidade, cabe pedido de 
reconsideração no prazo de dez dias. 

 
CLÁUSULAS ESSENCIAIS 
 
Segundo dispõe o art. 55, caput, da Lei n. 8.666/93, são 

cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
- o objeto e seus elementos característicos; 
- o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 
de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento;  

- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 
de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso; 

- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria 
econômica;  

- as garantias oferecidas para assegurar sua plena 
execução, quando exigidas; 

- os direitos e as responsabilidades das partes, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas; 

- os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
- as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 

para conversão, quando for o caso; 
- a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou deixou de exigir, ao convite e à proposta do 
licitante vencedor; 

- a legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos; 

- a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação 

 
EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
A Administração deve designar servidor para acompanhar 

e fiscalizar o contrato, em data anterior ao início de sua 
vigência. Pode, ainda, contratar terceiros para assessorá-lo nos 
casos em que tecnicamente isso se fizer necessário. 

O fiscal do contrato deve registrar todas as ocorrências 
verificadas, inclusive o que for determinado para a correção 
das falhas observadas e as medidas extrapolarem suas 
competências devem ser comunicadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção dos procedimentos adequados. 

 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
O principal direito da Administração é exercer suas 

prerrogativas decorrentes do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado, que estão 
dispostas nas cláusulas exorbitantes. 
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O principal direito do contratado é receber o preço, na 
forma e no prazo convencionado. Também há o direito à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em caso de 
alteração unilateral do contrato e de exigir da Administração o 
cumprimento de suas próprias obrigações. 

As obrigações da Administração resumem-se ao 
pagamento do preço, no tempo e no modo ajustados e na 
entrega do local da obra ou do serviço ao contratado na época 
e nas condições que permitam a regular execução do contrato. 

O particular tem a principal obrigação de prestação do 
objeto do contrato. Além disso, deve cumprir as seguintes 
obrigações, mesmo que não estejam no contrato: 

a) observância das normas técnicas adequadas; 
b) emprego do material apropriado; 
c) sujeição aos acréscimos e supressões legais; 
d) execução pessoal do objeto do contrato – a lei permite a 

subcontratação, mas, nos termos e limites definidos pela 
Administração no edital, que pode, inclusive, proibi-la. Se não 
houver menção à subcontratação, entende-se que foi, 
implicitamente, proibida; 

e) atendimento aos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes do contrato; 

f) manutenção no local da obra ou serviço de preposto em 
condições de tratar com a Administração e dela receber a 
orientação cabível. 

 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O acompanhamento e fiscalização do contrato é 

instrumento poderoso que o gestor dispõe para defesa do 
interesse público. É dever da Administração acompanhar e 
fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das 
disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos 
os seus aspectos. 

A execução do contrato deve ser fiscalizada e 
acompanhada por representante da Administração, de 
preferência do setor que solicitou o bem ou serviço. A 
Administração deve manter, desde o início até o final do 
contrato, profissional ou equipe de fiscalização habilitada, com 
a experiência técnica necessária ao acompanhamento e 
controle do serviço que está sendo executado. Os fiscais 
podem ser servidores da própria Administração ou 
contratados especialmente para esse fim. 

A Lei nº 8.666, de 1993, exige que o representante da 
Administração registre em livro apropriado as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos 
observados, devidamente assinadas pelas partes contratantes. 

As decisões e providências que não forem da competência 
do representante deverão ser solicitadas a seu superior, em 
tempo hábil, para a adoção das medidas que entender 
convenientes. 

São de responsabilidade do contratado os danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato. O 
acompanhamento e a fiscalização do contrato pela 
Administração não excluem ou reduzem essa 
responsabilidade. 

O contratado deve facilitar a fiscalização, permitir amplo 
acesso ao objeto em execução e atender prontamente às 
solicitações da Administração.  

 
Recebimento do objeto  
O contrato administrativo é finalizado com a entrega e o 

recebimento do objeto (art. 73 a 76), que pode ser: 
a) provisório: efetuado em caráter experimental, durante 

período determinado, para verificação da qualidade do objeto 
entregue. É a oportunidade para rejeitar o objeto do contrato. 
Pode ser dispensado nos casos de gêneros perecíveis e 

alimentação preparada, serviços profissionais e obras ou 
serviços de até R$80.000,00. Caso a Administração verifique a 
incompatibilidade do objeto oferecido com o contrato, deve 
rejeitá-lo; 

b) definitivo: feito em caráter permanente. Trata-se da 
regra, pois o recebimento provisório deve estar 
expressamente previsto na lei ou no contrato. Depois desse 
ato, a Administração somente pode responsabilizar o 
contratado por vícios ocultos no objeto, ou seja, não 
perceptíveis no momento da entrega definitiva. O recebimento 
definitivo do objeto do contrato marca o início da contagem do 
prazo para o pagamento do contratado, que é de 30 dias (art. 
40, XIV, a).  

Todos os testes e ensaios exigidos para a comprovação da 
boa execução do contrato correm por conta do contratado, 
salvo disposição normativa, editalícia ou contratual em 
sentido contrário. 

 
Duração 
Todo contrato administrativo deve ter um prazo 

determinado e extingue-se normalmente ao final desse prazo. 
A regra é de que os contratos têm sua duração limitada em 12 
meses, ou seja, um exercício financeiro. Porém, a lei prevê as 
seguintes exceções, em que é possível a adoção de prazo mais 
dilatados: 

a) contratos relativos a projetos incluídos no plano 
plurianual – o prazo será aquele previsto na lei que aprovou o 
plano, atendendo o limite de quatro anos;  

b) serviços de execução contínua – limite de 60 meses, 
podendo ser estendido por mais 12 meses; 

c) aluguel e utilização de materiais de informática – limite 
de 48 meses. 

 
As concessões de serviços públicos não estão vinculadas 

aos créditos orçamentários anuais, pois exigem prazos mais 
dilatados para que o contratado recupere seu investimento. 
Requer-se apenas que o contrato seja firmado por tempo 
determinado. 

Os prazos contratuais podem ser prorrogados nas 
seguintes situações: 

a) alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração; 

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato; 

c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos na Lei; 

e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 

f) omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

 
Prazos dos contratos 

Duração normal: 
período do crédito 

orçamentário (até um ano) 

Primeira exceção: 
contratos incluídos no 

plano plurianual (até 
quatro anos) 

 Segunda exceção: 
serviços contínuos (até 60 

meses, podendo ser 
prorrogados por mais 12 

meses) 
 Terceira exceção: 

aluguel de materiais e 
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serviços de informática (até 
48 meses) 

 Quarta exceção: 
concessão de serviços 

públicos (prazos superiores 
a um ano) 

 
EXTINÇÃO, PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO 
 
Extinção 
Extinção do contrato é o fim do vínculo obrigacional entre 

contratante e contratado. Pode ser decorrente de: 
a) conclusão do objeto: nesse caso, o ato administrativo 

que extingue o contrato é, como visto, o recebimento 
definitivo; 

b) término do prazo: é a regra nos contratos por tempo 
determinado. É possível a prorrogação antes do fim do prazo 
previsto no contrato; 

c) anulação; 
d) rescisão: forma excepcional de extinção do contrato, 

pois implica cessação antecipada do vínculo. Pode ser 
unilateral, bilateral (amigável ou consensual) e judicial. A 
rescisão amigável, que não precisa ser homologada pelo juiz, é 
possível nos seguintes casos, previstos no art. 78: 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, 
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta 
Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações 
e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, 
local ou objeto para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto;  
 

Prorrogação e renovação 
Prorrogação do Contrato é o fato que permite a 

continuidade do que foi pactuado além do prazo estabelecido, 
e por esse motivo pressupõe a permanência do mesmo objeto 
contratado inicialmente. Observe-se, todavia, que apenas nas 
hipóteses legais poderá o contrato ser prorrogado, porque a 
prorrogação não pode ser a regra, mas sim a exceção.  

Se fosse livre a prorrogabilidade dos contratos, os 
princípios da igualdade e da moralidade estariam 
irremediavelmente atingidos” (CARVALHO FILHO)  

A possibilidade de prorrogação do contrato e do prazo 
para a execução está prevista no art. 57 da Lei nº. 8.666/93.  

Os contratos de prestação de serviço de forma contínua 
podem ter sua duração prorrogada por sucessivos períodos 
iguais, com o mesmo contratado e o mesmo objeto, se houver 
cláusula prevendo essa possibilidade, com o objetivo de obter 
preços e condições mais vantajosas para a Administração, no 
limite máximo de sessenta meses, admitindo-se a prorrogação 
por mais doze meses, em caráter excepcional. Somente se 

permite a prorrogação pelo mesmo prazo inicial do contrato 
original. Exemplo: 12 + 12 + 12 + 12.  

Não é exigida licitação para a prorrogação do contrato. Nos 
demais casos, o prazo da execução do contrato pode ser 
prorrogado de acordo com a previsão da lei, ou seja, desde que 
ocorram os motivos que ela elenca: alteração do projeto e suas 
especificações pela Administração; superveniência de fato 
excepcional ou imprevisível que altere as condições de 
execução; interrupção da execução ou diminuição do ritmo de 
trabalho por ordem e interesse da Administração; aumento de 
quantidades; impedimento da execução por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração; omissão ou atraso 
de providências pela Administração.  

A renovação em todo ou em parte do contrato é vedada e 
necessita de licitação, dando oportunidade à concorrência.  

A recontratação somente é permitida nas hipóteses de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 
INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
É o descumprimento de suas cláusulas, total ou parcial. 

Culposa ou não. Pode ocorrer por ação ou omissão, culposa ou 
sem culpa, de qualquer das partes, caracterizando o 
retardamento ou o descumprimento integral do ajustado. 
Qualquer dessas situações pode ensejar responsabilidades 
para o inadimplente e até mesmo propiciar a rescisão do 
contrato. 

Quando o contratado descumpre obrigações contratuais 
ou realiza ato que de acordo com regimes jurídicos não 
poderia fazê-lo; quando não há mais interesse público ou 
conveniência a mantença do contrato.  

A inexecução ou inadimplência culposa é a que resulta de 
ação ou omissão da parte, decorrente de negligência, 
imprudência ou imperícia no atendimento das cláusulas 
contratuais. Tanto pode se referir aos prazos contratuais 
(mora), como ao modo de realização do objeto de ajuste, como 
a sua própria consecução. É previsto para esse caso multas e 
até a rescisão do contrato, com a cobrança de perdas e danos, 
a suspensão provisória e a declaração de idoneidade para 
contratar com a administração. 

Quando a rescisão se dá por culpa do contratado a 
Administração Pública terá direito:  

- Assunção imediata do objeto do contrato; tratando-se de 
serviço essencial; 

- Ocupação das instalações, material, equipamentos e, 
inclusive, funcionários, para dar continuidade ao contrato em 
razão do princípio da continuidade do serviço público 
essencial; 

- A administração poderá executar a garantia prestada;  
- Retenção dos créditos decorrentes do contrato até os 

limites dos danos. 
 
Sendo assim, o descumprimento do pactuado pelo 

contratado leva à imposição de sanções, penalidades e à 
apuração da responsabilidade civil. Vale dizer, o 
descumprimento total ou parcial pode ensejar a apuração de 
responsabilidade civil, criminal e administrativa do 
contratado, propiciando, ainda, a rescisão do contrato. Já a 
inexecução sem culpa é a que decorre de atos ou fatos 
estranhos à conduta da parte, retardando ou impedindo 
totalmente a execução do contrato. Nesses casos, seria 
provinda de força maior, caso fortuito, etc. 

Força maior e caso fortuito são eventos que, por sua 
imprevisibilidade e inevitabilidade, criam para o contrato 
impossibilidade intransponível de normal execução do 
contrato. No caso de força maior, temos uma greve que 
paralise os transportes ou a fabricação de um produto de que 
dependa a execução do contrato. No caso fortuito, é o evento 
da natureza, como por exemplo, um tufão, inundação. 
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Contudo, chamamos a atenção do leitor para alguns 
casos de dúvidas sobre a definição desses dois institutos 
que podem se dar em sentido oposto, de acordo com o 
entendimento de cada doutrinador. 

 
José dos Santos Carvalho Filho, assim explica: 
 
“São fatos imprevisíveis aqueles eventos que 

constituem o que a doutrina tem denominado de força 
maior e de caso fortuito. Não distinguiremos estas 
categorias, visto que há grande divergência doutrinária na 
caracterização de cada um dos eventos. Alguns autores 
entendem que a força maior é o acontecimento originário 
da vontade do homem, como é o caso da greve, por exemplo, 
sendo o caso fortuito o evento produzido pela natureza, 
como os terremotos, as tempestades, os raios e os trovões”. 

 
Entretanto, outros autores, como Maria Sylvia di Pietro, 

Lucia Valle Figueiredo e Celso Antônio Bandeira de Mello, 
entendem que a conceituação é inversa, entrando em 
choque com o “Iuris Corpus Civilis”. 

 
Nossa posição adotada foi de acordo com o respeitável 

Álvaro Villaça Azevedo que diz que caso fortuito é o 
acontecimento decorrido da natureza sem que haja 
interferência da vontade humana em sentido oposto a força 
maior é a própria atuação humana manifestada em fato de 
terceiro. 

 
O que devemos nos atentar para os concursos será 

sobre as consequências e efeitos destes dois institutos. 
 
Sílvio Venosa simplifica ao dizer que não há interesse 

público na distinção dos conceitos, até porque o Código 
Civil Brasileiro não fez essa distinção conforme a redação 
abaixo transcrita: 

 
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 
evitar ou impedir. 

 
No mesmo sentido o STJ também não se preocupou em 

distinguir caso fortuito de força maior, e sim em presenciar 
a existência de ambos no processo, de acordo com a 
particularidade de cada caso. O que ambos apresentam 
como característica comum é a imprevisibilidade. 

 
Causas justificadoras. Consequências 
Como já se falou a inexecução pode ser parcial ou total; na 

inexecução parcial uma das partes, ou a administração pública, 
por exemplo, não observa um prazo estabelecido numa certa 
clausula no caso da inexecução total o contratado não executa 
o objeto do contrato. Qualquer dessas situações pode ensejar 
responsabilidade para o inadimplente, ocasionando sanções 
contratuais e legais proporcionais à falta cometida pelo 
inadimplente, estas sanções variam desde as multas, a revisão 
ou a rescisão do contrato. 

 A inexecução do contrato pode resultar de um ato ou 
omissão do contratado, agindo a parte com negligência, 
imprudência e imperícia, ou seja, uma inadimplência 
contratual com culpa do agente contratado. Como podem ter 
ocorrido causas justificadoras, isto é, sem que o contratante 
desse causa ao descumprimento das cláusulas contratuais, 
agindo assim sem culpa, podendo ele se libertar de qualquer 
responsabilidade assumida, pois o comportamento é alheio à 
vontade da parte. 

 

Portanto segue a explicação de algumas causas de 
inexecução do contrato, como a teoria da imprevisão, força 
maior, caso fortuito e o fato do príncipe. 

A primeira é a teoria da imprevisão a qual as partes 
possuem autorização, possibilidade para a revisão do contrato 
através do reconhecimento de eventos novos imprevistos no 
contrato é que sejam imprevisíveis. Com este entendimento 
aplicamos a clausula “rebus sic standibus”, mas só é possível a 
utilização desta clausula quando sobrevierem fatos 
imprevistos e imprevisíveis ou se previsíveis incalculáveis nas 
suas consequências desequilibrando assim o contrato 
celebrado, podendo assim haver o reajuste contratual de preço 
desde que esta seja mencionada no contrato inicial não 
confundindo este com a revisão do contrato e de seus preços. 

Na Inexecução do contrato por força maior (evento 
humano imprevisível e inevitável, como a greve e a grave 
perturbação da ordem) qualificada pelo caráter impeditivo 
absoluto para o cumprimento das obrigações contratadas; há 
de se observar que a força maior pode advir a qualquer 
momento em uma relação jurídica seja ela por greve de 
trabalhadores, manifestações que empeçam a execução do 
contrato objetivando o cumprimento. No entanto para que a 
parte prejudicada por este motivo não seja responsabilizada 
pelo descumprimento do contrato deve provar a sua 
desvinculação do ocorrido, que impossibilitou o cumprimento 
do feito. 

Na inexecução por caso fortuito, em que um evento da 
natureza imprevisível e inevitável, como o tufão, a inundação 
e o terremoto, o agravante do evento que constitui o caso 
fortuito é impossibilidade total criada pelo fato da natureza 
que exime o contratado de cumprir suas obrigações 
caracterizadas pela sua imprevisibilidade, aliada a 
inevitabilidade de seus efeitos. Um fato interessante é que se o 
contratante já em mora quando sobrevier o evento não se 
exime da responsabilidade para com a outra parte, salvo se 
provar que o dano ocorreria mesmo que estivesse com suas 
obrigações em dia. 

Portanto na Inexecução pelo fato do príncipe á uma 
determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível que 
onera substancialmente a execução do contrato 
administrativo, obrigando o poder público contratante a 
compensar integralmente os prejuízos suportados pela outra 
parte a fim de possibilitar o prosseguimento da execução do 
ajuste, a característica marcante  do fato do príncipe  é a 
generalidade e a coercitividade da medida prejudicial ao 
contrato, além da sua surpresa e imprevisibilidade, com 
agravo efetivo para o contratado, na teoria do fato do principie 
a administração não pode causar dano ou prejuízo  aos 
administradores, e muito menos aos seus contratados. A 
medida não objetiva fazer cessar a execução do contrato e só 
incide indiretamente sobre o ajustado pelas partes. 

 
REVISÃO DO CONTRATO 
 
Os contratos administrativos podem ser alterados por 

decisão unilateral da Administração ou por acordo entre as 
partes. 

Tendo em vista que as hipóteses de alteração são taxativas, 
qualquer alteração fora dessas hipóteses será nula. Estas 
alterações devem vir acompanhadas das razões e 
fundamentos que lhe deram origem (art. 65 da Lei 8666/93). 

  
Hipóteses de alteração unilateral pela Administração (rol 

taxativo): 
- Quando houver modificações do projeto ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos (art. 65, I, “a” da Lei 8666/93): Esta hipótese não 
pode ser confundida com alteração do objeto, pois seria uma 
fraude à licitação. 
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- Quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do 
objeto, nos limites permitidos pela lei (art. 65, I, “b” da Lei 
8666/93). 

 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor 
inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma 
de prédios ou de equipamentos, até o limite de 50% para os 
seus acréscimos (art. 65, §1º da Lei 8666/93). 

A elevação das quantidades além desses limites representa 
fraude à licitação, não sendo admitida nem mesmo com a 
concordância do contratado. Entretanto, as supressões 
resultantes de acordo celebrado podem ser estabelecidas (art. 
65, §2º da Lei 8666/93). 

O regime jurídico dos contratos administrativos 
instituídos por esta lei confere à Administração, em relação a 
eles, a prerrogativa de: I – modifica-los unilateralmente, para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado (art. 58, I da Lei 
8666/93).  

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumento 
os encargos do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial (art. 65, §6º da Lei 8666/93). Teoria da 
Imprevisão também esta presente nas alterações unilaterais. 

  
Hipóteses de alteração por acordo das partes (rol taxativo): 
- Quando conveniente a substituição da garantia da 

execução (art. 65, II, “a” da  Lei 8.666/93). 
- Quando necessária a modificação do regime de execução 

da obra ou serviço bem como do modo de fornecimento, em 
face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários (art. 65, II, “b” da Lei 8.666/93). 

- Quando necessária modificação da forma de pagamento, 
por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o 
valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, 
com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço (art. 65, II, “c” da Lei 8.666/93). 
Ex: Resolvem mudar a data de pagamento, pois cai no feriado. 

  
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 
da Administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, numa hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual (art. 65, II, “d” da Lei 
8.666/93). 

A Teoria da Imprevisão autoriza a modificação das 
cláusulas inicialmente pactuadas em vista de fatos 
supervenientes e imprevisíveis capazes de impedir ou 
dificultar o cumprimento do ajuste nos termos inicialmente 
fixados. Tem por objetivo a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato. – Esta teoria só se 
aplica diante da álea extraordinária (riscos, prejuízos 
anormais ocorridos na execução do contrato). Ex: Força maior, 
Caso fortuito, Fato do príncipe e Fato da Administração. 

 
RESCISÃO 
 
A rescisão pode ocorrer por mútuo consentimento, por 

inadimplência da Administração ou do contratado; por razões 
de interesse público ou por acontecimento que de pleno 

direito leve a sua extinção. – O artigo 78 da Lei 8.666/93 traz 
os motivos para rescisão do contrato: 

1. Rescisão amigável ou por mútuo consentimento 
(art. 79, II da Lei 8.666/93): É aquela que se dá por mútuo 
consentimento das partes. Deve ser realizada com as mesmas 
formalidades exigidas à celebração do contrato 

2. Rescisão de pleno direito: É aquela que se dá por fato 
que propicia o imediato rompimento do vinculo, 
independentemente de qualquer formalidade. Ex: Morte do 
contratado; falência. 

O artigo 79 da Lei 8666/93 não prevê a rescisão de pleno 
direito, pois a considera dentro da rescisão administrativa. 

3. Rescisão judicial (art. 79, III da Lei 8.666/93): É 
aquela que se dá por decisão do Poder Judiciário em face da 
inadimplência da Administração. O contratado poderá 
cumular o pedido de rescisão mais perdas e danos. 

O fato da Administração (ato de Autoridade Pública 
diretamente relacionado com o contrato que retarda ou inibe 
definitivamente a sua execução) pode levar à rescisão judicial. 

4. Rescisão administrativa (art. 79, I da Lei 8.666/93): 
É aquela que se dá por ato administrativo unilateral da 
Administração em face da inadimplência do contratado ou de 
razões de interesse público. – Exige-se contraditório, ampla 
defesa e motivação nas duas espécies de rescisão 
administrativa. 

a) Por interesse público: A rescisão decorre do fato de não 
ser mais conveniente e oportuno aos interesses públicos à 
manutenção do contrato. - A Administração tem que indenizar 
o contratado pelos danos que ele sofreu e os lucros cessantes. 

b) Por inadimplência do contratado: A rescisão decorre 
da inadimplência do contratado, que pode ser por culpa (em 
sentido amplo) ou sem culpa. 

- Por inadimplência culposa do contratado: Cabe perdas e 
danos, e ainda sanções administrativas (art. 87 da Lei 
8666/93). 

- Por inadimplência sem culpa do contratado: A 
Administração se limitar a rescindir, não havendo assim 
perdas e danos e nem sanção. 

 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII 
do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a devolução do pagamento; 
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão, pagamento do custo da desmobilização (art. 79, §2º 
da Lei 8666/93). 

 Situações que podem gerar inadimplência sem culpa: 
Força maior (situação criada pelo homem que impede ou 
dificulta a execução do contrato); Caso fortuito (eventos da 
natureza que impedem ou dificultam a execução do contrato); 
Fato do príncipe (ato de autoridade pública geral que impede 
ou dificulta a execução do contrato. Ex: Aumento da taxa de 
importação daquele produto). 

 
REVOGAÇÃO DO ATO ADMNISTRATIVO 
 
Assim como os atos administrativos, os contratos poderão 

ser revogados por questões de conveniência e oportunidade, a 
partir do momento em que estes se tornarem inconvenientes 
e inoportunos para a Administração. 

 
ESPÉCIES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
As principais espécies de contratos administrativos são: 

contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato de 
fornecimento, contrato de concessão, contrato de 
gerenciamento, contrato de gestão. 

A doutrina classifica os contratos, ainda, como sendo de 
colaboração e de atribuição, conforme o interesse 
predominante. 
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Contrato de Obra Pública (Contrato de Colaboração) 
É todo contrato que tem por objeto uma construção, uma 

reforma ou uma ampliação de obra pública, podendo ser por 
empreitada (por preço unitário, global ou integral) ou tarefa. 
A celebração, via de regra, depende de licitação, mas 
independe de autorização legislativa. 

O regime de execução (empreitada ou tarefa) retrata a 
forma de apuração da remuneração devida ao contratado 
(contraprestação a ser arcada pela Administração). 

a) empreitada: a contraprestação (remuneração) é 
previamente fixada por preço certo, ainda que reajustável 
(preço global); por preço certo de unidades determinadas 
(preço unitário); por preço certo e cujo pagamento se dará ao 
final (integral); 

b) tarefa: a contraprestação é devida na proporção em que 
é realizada a obra, periodicamente, após medição da 
Administração. 

 
Contrato de Serviço (Contrato de Colaboração) 
É todo ajuste que tem por objeto a prestação de uma 

atividade, pelo contratado, à Administração. Os serviços 
podem ser comuns ou técnicos profissionais (generalizados ou 
especializados). 

Serviços comuns: independem de habilitação específica, 
especial e não são privativos de categoria profissional, 
devendo ser contratados sempre por licitação, salvo se 
dispensável em razão do valor do contrato. 

Serviços profissionais: exigem habilitação especial, que 
pode ser o registro do profissional ou a conclusão de curso 
técnico ou universitário. 

Podem ser: generalizados ou especializados: 
a) Serviços profissionais generalizados: carecem de 

habilitação profissional, mas não exigem para seu exercício 
conhecimentos técnicos incomuns a todo e qualquer 
profissional. Exigem licitação. Exemplos: serviços de 
engenharia, arquitetura, advocacia. 

b) Serviços profissionais especializados: carecem de 
habilitação profissional e exigem o emprego de conhecimentos 
técnicos e científicos incomuns, podendo autorizar a 
contratação direta ante a inexigibilidade da licitação. A 
contratação direta exige, além da qualificação, a notória 
especialização do profissional (Lei n. 8.666/93, art. 25, § 1º). A 
Lei de Licitações arrola os serviços que considera técnicos 
profissionais especializados: estudos, planejamentos, 
projetos, consultorias, auditorias, fiscalização, gerenciamento, 
supervisão de obras, patrocínio de causas judiciais ou 
administrativas etc. 

Há, contudo, que se ter cuidado. Não basta que o serviço 
seja técnico profissional especializado para que seja admitida 
a direta contratação; é imperiosa a concorrência dos demais 
requisitos especificados na lei. Assim, um advogado não será 
contratado diretamente para, por exemplo, promover uma 
ação de execução por crédito fiscal sem que antes seja 
realizada a licitação, ou aproveitado o quadro de procuradores 
jurídicos municipais. Mas poderá eventualmente ser 
contratado um advogado, jurista de renomada, para promover 
uma sustentação oral em tribunais superiores, ante a 
notoriedade de sua especialização, da singularidade do serviço 
necessário, ou seja, da verificação dos requisitos objetivos 
traçados na lei. 

 
Contrato de Fornecimento (Contrato de Colaboração) 
São os contratos de compra que preveem a aquisição de 

bens móveis pela Administração, tais como materiais ou 
produtos de qualquer natureza. Identificam-se aos contratos 
de compra regidos pelo direito privado. As aquisições devem 
ser licitadas, salvo se o valor autorizar a dispensa de licitação. 

A aquisição — ou contrato de fornecimento — pode ser de 
três modalidades: integral, parcelada ou fornecimento 
contínuo. Na primeira hipótese o contrato exaure-se com a 

entrega da coisa adquirida. Na segunda, apenas com a entrega 
final, e na terceira, como a entrega é sucessiva, nas datas 
prefixadas. 

 
Contrato de Concessão 
A concessão pode ser de obra pública, de serviço público e 

de uso de bem público. 
A natureza jurídica dos contratos de concessão acolhe 

grande divergência doutrinária. Há quem sustente representar 
um ato unilateral do Poder Público, dois atos unilaterais (do 
Poder Público e do particular) e há quem entenda ser contrato 
regido pelo direito privado, pelo direito público ou por ambos 
(misto). Mas concessões possuem a natureza de contratos 
administrativos, regidos pelo direito público. 

O regime de contratação rotulado de “parceria público-
privada” está regulado pela Lei n. 11.079/2004, sendo 
aplicável às concessões de serviços ou de obras públicas.  

1. Concessão de Obra Pública: É o contrato pelo qual a 
Administração transfere, mediante remuneração indireta e 
por prazo certo, ao particular a execução de uma obra pública, 
a fim de que seja executada por conta e risco do contratado. A 
remuneração será paga pelos beneficiários da obra ou pelos 
usuários dos serviços dela decorrentes, como ocorre com as 
praças de pedágio. Exige a realização de licitação, na 
modalidade de concorrência, e depende de lei autorizativa. 

2. Concessão de Serviço Público: Contrato pelo qual a 
Administração transfere ao particular a prestação de serviço a 
ela cometido, a fim de que o preste em seu nome, por sua conta 
e risco, mediante remuneração paga pelo usuário. 

Apenas a execução do serviço é transferida à pessoa 
jurídica, ou consórcio de empresas, permanecendo a 
titularidade com o Poder Público. 

Exige licitação segundo a modalidade concorrência. As 
concessões recebem tratamento e previsão constitucional (CF, 
art. 175), sendo reguladas pela Lei n. 8.987/95, que traça 
normas gerais. Sobre a matéria, apenas a União pode legislar 
fixando normas gerais (CF, art. 22, XXVII). As concessões e 
permissões dos serviços de energia elétrica estão reguladas 
pela Lei n. 9.074/95; as concessões de serviço de radiodifusão 
sonora e de sons, pela Lei n. 8.977/95; os serviços de 
telecomunicações estão regidos pela Lei n. 9.472/97. 

A rescisão unilateral do contrato enseja a chamada 
encampação do serviço público, correspondendo à retomada 
coativa pelo poder concedente. A rescisão por inadimplência 
permite a caducidade da concessão. A reversão decorre da 
extinção da concessão, incorporando-se ao patrimônio público 
os bens do contratado, desde que apurada a justa indenização. 

 
Contrato de Gerenciamento 
Trata-se do contrato pelo qual o Poder Público transfere ao 

contratado a condução de um empreendimento, conservando, 
porém, a capacidade decisória. É atividade de mediação, 
representativa de serviço técnico profissional especializado, 
comum nas grandes obras (como nas hidroelétricas, rodovias 
etc.). Será o particular o controlador, condutor, gerenciador da 
obra, atuando como mediador. 

O contrato de gerenciamento não se confunde com a figura 
da “Administração contratada”, objeto de veto presidencial. 
Naquela espécie de contrato, a Administração remunera o 
custo e a comissão devida pelos serviços do contratado, que 
tem amplas atribuições: contrata pessoas, adquire bens e 
equipamentos, executa os serviços. A falta de previsão do custo 
final e a ausência de controle pela Administração não 
recomendam a adoção dessa espécie. No contrato de 
gerenciamento, a Administração não é despojada de poder de 
decisão (os que deverão ser contratados, os custos, a 
imposição de penalidades), apenas contará com os serviços do 
contratado (assessoria, consultoria, fiscalização), como dito, 
em autêntico trabalho de mediação com executores do 
empreendimento. 
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Contrato de Gestão 
Contrato administrativo pelo qual o Poder Público 

(contratante) instrumentaliza parceria com o contratado 
(entidade privada ou da Administração Pública indireta), 
constituindo autêntico acordo operacional, mediante o qual o 
contratante passa a ser destinatário de benefícios previstos em 
lei. 

 Tratando-se de contrato de gestão firmado com entidade 
privada, o Poder Público fixará metas a serem atingidas pela 
contratada, ante a concessão de benefícios.  

Cuidando-se de contrato firmado com entidade da 
Administração indireta, por ele há sujeição às metas fixadas e 
liberação do controle exercido pela entidade estatal que as 
instituiu. A Constituição Federal expressamente prevê essa 
modalidade contratual (art. 37, § 8º) como meio de ampliação 
da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos 
e entidades da Administração direta e indireta. 

As organizações sociais vinculam-se contratualmente à 
Administração por essa modalidade contratual (Lei n. 
9.637/98). 

 
CONCESSÃO E PERMISSÃO 
 
As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as 

permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do 
art. 175 da Constituição Federal, pela lei 8.987/95, pelas 
normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis 
contratos. Vamos conferir a redação do artigo 175 da 
Constituição Federal: 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 
III – política tarifária; 
IV – a obrigação de manter o serviço adequado. 
 
Concessão de Serviço Público: É a delegação da prestação 

do serviço público feita pelo poder concedente, mediante 
licitação na modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstrem capacidade de 
desempenho por sua conta e risco, com prazo determinado. 
Essa capacidade de desempenho é averiguada na fase de 
habilitação da licitação. Qualquer prejuízo causado a terceiros, 
no caso de concessão, será de responsabilidade do 
concessionário – que responde de forma objetiva (art. 37, § 6.º, 
da CF) tendo em vista a atividade estatal desenvolvida, 
respondendo a Administração Direta subsidiariamente. É 
admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de 
concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder 
concedente. A subconcessão corresponde à transferência de 
parcela do serviço público concedido a outra empresa ou 
consórcio de empresas. É o contrato firmado por interesse da 
concessionária para a execução parcial do objeto do serviço 
concedido. 

 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 
As parcerias público-privadas surgiu como instrumento 

regulador dos diversos setores da sociedade, uma nova 
modalidade de concessão, criadas com o objetivo de incentivar 
o investimento privado em obras públicas de infraestrutura 
estratégica, mediante a garantia de retorno do capital 
investido ao parceiro privado, corrigindo as distorções 

provocadas com a ingerência direta do Estado no setor 
econômico.  

No Brasil, apesar de abrir um campo largo para a criação 
de projetos, o regime de PPP tem limites na Lei de Licitações, 
na Lei de Concessões e na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Portanto, o sucesso dos contratos de PPP depende de uma 
estabilização legal e regulatória, que reduza os riscos e ofereça 
garantias consistentes ao capital privado, para que a confiança 
na sustentabilidade do crescimento possa auxiliar no 
estabelecimento de uma política industrial consistente e em 
uma estabilidade institucional no plano político-social. 

 
Teoria do Fato do Príncipe: Trata-se de todo 

acontecimento externo ao controle de natureza geral, que 
abrange a coletividade. no caso de alteração unilateral das 
cláusulas expressas em um contrato, a responsabilidade 
deriva do próprio contrato. 

 
Portanto na Inexecução pelo fato do príncipe á uma 

determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível que 
onera substancialmente a execução do contrato 
administrativo, obrigando o poder público contratante a 
compensar integralmente os prejuízos suportados pela outra 
parte a fim de possibilitar o prosseguimento da execução do 
ajuste, a característica marcante  do fato do príncipe  é a 
generalidade e a coercitividade da medida prejudicial ao 
contrato, além da sua surpresa e imprevisibilidade, com 
agravo efetivo para o contratado, na teoria do fato do principie 
a administração não pode causar dano ou prejuízo  aos 
administradores, e muito menos aos seus contratados. A 
medida não objetiva fazer cessar a execução do contrato e só 
incide indiretamente sobre o ajustado pelas partes. 

 
Exemplos: criação de benefício tarifário sem previsão, 

aumento do tributo realizado pela parte contratante. 
 
Caso a majoração do tributo seja realizada por outra esfera 

administrativa, será aplicada a Teoria da Imprevisão. 
 
Há expressa alusão à teoria do fato do príncipe no que 

consta no art. 65, II, d, da Lei nº 8 .666/93,  
 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
(...) 
II - por acordo das partes: 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

 
Teoria da imprevisão: por ela as partes possuem 

autorização, possibilidade para a revisão do contrato através 
do reconhecimento de eventos novos imprevistos no contrato 
é que sejam imprevisíveis. Com este entendimento aplicamos 
a clausula “rebus sic standibus”, mas só é possível a utilização 
desta clausula quando sobrevierem fatos imprevistos e 
imprevisíveis ou se previsíveis incalculáveis nas suas 
consequências desequilibrando assim o contrato celebrado, 
podendo assim haver o reajuste contratual de preço desde que 
esta seja mencionada no contrato inicial não confundindo este 
com a revisão do contrato e de seus preços. 

 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 30 

A presente teoria somente interessa aos contratos de 
execução continuada ou de trato sucessivo, ou seja, de médio 
ou longo prazo, uma vez que se mostraria inútil nos de 
consumação instantânea. 

 
Fiscalização dos contratos 
 
A determinação legal decorre do artigo 67 da Lei n° 

8.666/93. O Artigo 58, inciso III do citado diploma assegura a 
Administração a prerrogativa de fiscalizar os contratos. A 
execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração, designado por meio de 
indicação do Secretário da Pasta em cada processo 
administrativo de contratação. 

O fiscal deverá adotar as providências necessárias ao fiel 
cumprimento do ajuste, tendo por parâmetro os resultados 
previstos no contrato. As decisões e providências que 
ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas a 
seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, para a adoção 
das medidas convenientes. 

O Tribunal de Contas da União em seu Manual Licitações e 
Contratos, (3ª. Edição Revista, Atualizada e Ampliada, Brasília: 
TCU, Secretaria de Controle Interno, p. 346, 2006) salienta com 
muita propriedade que: O acompanhamento e fiscalização do 
contrato é instrumento poderoso que o gestor dispõe para a 
defesa do interesse público. É dever da Administração 
acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 
administrativas, em todos os seus aspectos. 

Isto se justifica porque a etapa de execução do contrato é a 
das mais complexas enfrentadas pela Administração, podendo 
surgir aí irregularidades e ilegalidades que justificam uma 
série de providências extrajudiciais e judiciais contra a 
Administração contratante, o contratado e o próprio agente 
fiscalizador do contrato. 

 
É na implementação das medidas administrativas na fase 

de execução que a Administração Pública apresenta vícios e 
imperfeições, pois na fase precedente (licitação), há disputa e, 
de certa forma, os próprios concorrentes se fiscalizam, 
evitando irregularidades. 

 
GARANTIA CONTRATUAL 
 
A Lei de Licitações antevê três espécies de garantias, todas 

a serem realizadas pelos licitantes ou contratados perante a 
Administração contratante. 

 
A primeira modalidade de garantia possui previsão no 

inciso III do art. 31 da Lei de Licitações, conhecida como 
garantia da proposta, exigida para fins de habilitação. 

 
A segunda, com previsão no art. 48, § 2º, da citada lei 

acima, é conhecida como garantia adicional, que será realizada 
pelo licitante, que apresentou sua exequibilidade questionada. 

 
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro Essa garantia, 

segundo se depreende dos ensinamentos, se destina àqueles 
licitantes que, ainda que tenham oferecido propostas 
consideradas exequíveis, estas estão muito próximas do limite 
para a inexequibilidade, constatado por meio da matemática 
determinada no dispositivo em voga, necessitando, portanto, 
oferecer uma segurança de que suas propostas são realmente 
idôneas. 
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Já a terceira espécie, é conhecida como garantia de 
execução contratual ou garantia contratual básica, prevista no 
art. 56 da Lei de Licitações. 

 
Ensina Dora Maria de Oliveira Ramos: 
 
“A exigência de prestação de garantia objetiva assegurar 

que o contratado efetivamente cumpra as obrigações 
contratuais assumidas, tornando possível à Administração a 
rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer 
em caso de inadimplemento”. 

 
De acordo com o artigo 56 da Lei de Licitações, “a critério 

da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista 
no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação 
de garantia nas contratações.”  

 
Pelo dispositivo mencionado a exigência de garantia recai 

sobre a decisão discricionária do administrador, sendo que, 
em se optando pela sua utilização, deverá ser prevista no 
instrumento convocatório, isso em razão do princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório. 

 
Sobre o tema, Joel de Menezes Niebuhr afirma: 
 
“A exigência de garantia contratual básica produz benesses 

e malefícios ao interesse público, e, por isso, deve-se analisar 
caso a caso, de acordo com as suas especificidades. Em linha de 
síntese, se de um lado, por meio da garantia contratual básica, 
a Administração Pública assegura as obrigações assumidas por 
terceiros, noutro, onera as propostas apresentadas e restringe 
a competição.” 

 
A exigência de garantia importa onerosidade aos licitantes, 

a qual pode, inclusive, limitar o universo de interessados, além 
de, representar um acréscimo dos valores da contratação em 
razão do repasse dos custos decorrentes da garantia à própria 
Administração.15 

 
Portanto, o administrador, quando pretender exigir 

garantia contratual básica, deverá avaliar a questão sob dois 
aspectos. O primeiro é referente à complexidade e à 
vultuosidade do contrato. Se, em vista desses elementos, há, 
em torno da contratação, risco referente ao cumprimento das 
obrigações e se o prejuízo decorrente da má execução for 
considerável, deve o administrador cogitar exigir a garantia. 

 
O segundo aspecto se refere à onerosidade em torno da 

própria exigência de garantia. Como regra, o oferecimento de 
garantia representa um valor que será agregado às propostas 
dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa 
exigência serão repassados à própria Administração 
contratante. Portanto, essa exigência vai de encontro à 
economicidade da contratação. 

 
Ademais, cabe lembrar que a exigência da garantia, por 

conta desses fatores, pode representar diminuição do universo 
de interessados. 

 
A exigência de garantia, mediante a complexidade do 

objeto, deverá de fato ser analisada, se realmente será 
necessária. Essa análise deve ser feita no edital. 

 
Verificada a conveniência em se exigir garantia dos 

licitantes, deverá à Administração prever tal medida no 
instrumento convocatório, sendo que a Lei de Licitações, nos 
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incisos do § 1º do art. 56, oferece três modalidades a serem 
prestadas: 

(I) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; 

(II) seguro-garantia e; 
(III) fiança bancária. 
 
O objetivo da lei é a de que os licitantes possam escolher, 

entre as garantias nela previstas, aquela que lhe aprouver, que 
represente “melhor negócio” para a sua realidade empresarial. 
A escolha por parte da Administração apenas traria uma 
indesejável restrição da competitividade. 

 
Sobre o tema, elucida Jessé Torres Pereira Junior: 
 
“A solução vencedora parece superior [se refere à opção da 

lei em permitir aos licitantes optar pela modalidade de 
garantia], já que, em tese, todas as modalidades previstas na 
lei se equivalem em sua aptidão para garantir a execução do 
contrato, devendo caber ao contratado a responsabilidade de 
indicar a modalidade que, sem vulnerar a garantia, melhor 
atenda às peculiaridades da estrutura econômico-financeira 
da empresa. 

Em verdade, a garantia será mais eficaz na medida em que 
efetivamente corresponda à capacidade conjuntural e 
estrutural da empresa contratada para fazer face aos encargos 
do contrato.” 

 
Qual seria o momento adequado para a apresentação da 

garantia pelo futuro contratado?16 
 
Veja-se que a Lei de Licitações é omissa quanto a isso. 
 
Em razão da finalidade da garantia de proporcionar 

segurança à Administração no que se refere ao cumprimento 
das obrigações contratuais, é possível defender que o futuro 
contratado deverá prestar a garantia antes da assinatura do 
contrato, sendo inclusive, tal obrigação indispensável para a 
celebração da avença. 

 
Questões 

 
01. (EEAR - Administração – Aeronáutica/2015). É o 

contrato administrativo pelo qual a Administração Pública 
faculta a terceiros a utilização privativa de bem público, para 
que a exerça, conforme a sua destinação 

(A) Concessão de Obra Pública 
(B) Concessão de Uso 
(C) Terceirização 
(D) Convênio 
 
02. (DPE/SP - Administrador – FCC/2015). Sobre os 

contratos de gestão, é correto afirmar: 
(A) A elaboração do contrato de gestão deve observar os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e economicidade. 

(B) Os contratos de gestão foram criados para o controle 
entre órgãos da Administração direta. 

(C) As Organizações Sociais, quando estabelecem 
contratos de gestão, não são controladas pelas Controladorias 
Gerais e pelos Tribunais de Contas. 
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(D) As Organizações Sociais não necessitam realizar 
licitações públicas, ainda que recebam repasses 
governamentais. 

(E) Os contratos de gestão incluem as metas a serem 
alcançadas, mas não o cronograma para a sua execução, que 
será definido por uma comissão após o momento da 
contratualização. 

 
03. (ANS-  Ativ. Tec. de Complexidade – Direito – 

FUNCAB/2015). Relativamente às normas de concessão de 
serviços públicos, a caducidade, entendida como: 

(A) extinção natural do contrato pelo término do prazo 
pactuado. 

(B) descumprimento das normas contratuais por culpa 
recíproca entre o concedente e o concessionário. 

(C) extinção do contrato decorrente por culpa exclusiva do 
contratado. 

(D) decorre da extinção do contrato na hipótese de 
falência. 

(E) retomada do serviço público pelo poder concedente 
por razões de interesse público. 

 
04. (PGE-RS - Procurador do Estado – 

FUNDATEC/2015). Nos contratos administrativos, o fato do 
príncipe 

(A) enseja reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
somente quando originário do mesmo ente federativo 
contratante. 

(B) enseja indenização ao contratado por meio de 
providência adotada ao final do contrato. 

(C) enseja reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
por meio de providência concomitante ou adotada logo em 
seguida a sua ocorrência. 

(D) não enseja direito à indenização em virtude da 
validade jurídica da medida adotada. 

(E) não enseja direito à indenização ou reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, tendo em vista que não 
existe direito adquirido oponível a atos futuros do Poder 
Público. 

 
05. (MPE/MS - Promotor de Justiça Substituto – 

MPE/MS 2015). Em relação aos contratos administrativos é 
incorreto afirmar: 

(A) Em situação de normalidade, se a Administração não 
pagar a parcela vencida em determinado mês, após trinta dias 
da data, está o contratado autorizado a paralisar o serviço 
objeto do contrato, alegando em seu favor a exceção de 
contrato não cumprido. 

(B) O instituto previsto na legislação sobre contrato 
administrativo, referente à formalização da variação do valor 
contratual, decorrente de reajuste de preços previstos no 
contrato, que não caracteriza sua alteração, denomina-se 
“apostila”. 

(C) De acordo com a legislação pertinente, há situações em 
que os contratos administrativos podem ser rescindidos 
unilateralmente, mesmo que o contratado esteja cumprido 
fielmente as suas obrigações. 

(D) Na hipótese de inexecução de contrato administrativo, 
a suspensão provisória ou temporária do direito de participar 
de licitação e impedimento de contratar é aplicada se o 
contratado prejudicar a execução do contrato dolosamente. 

(E) Em caso de se verificar atraso nos pagamentos devidos 
pela Administração, somente se este superar o prazo de 
noventa dias, em situação de normalidade, poderá o 
contratado optar pela suspensão da execução do contrato ou 
pela sua rescisão. 
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06. (TJ/SP- Juiz Substituto – VUNESP/2015). Sobre os 
Contratos Administrativos, é correto afirmar: 

(A) na licitação na modalidade de pregão, regulada pela Lei 
nº 10.520/02, apenas após o encerramento da etapa 
competitiva o pregoeiro verificará a documentação do licitante 
vencedor, quando então deverá verificar sua habilitação 
jurídica, fiscal, técnica, econômica e a validade de sua garantia 
de proposta. 

(B) a contratação integrada compreende a elaboração e o 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução 
de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização 
de testes, a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

(C) ressalvada a hipótese de contratação integrada nos 
demais regimes de execução é proibida a participação do autor 
do projeto básico como consultor ou técnico, nas funções de 
fiscalização, supervisão ou gerenciamento, na licitação de obra 
ou serviço ou na sua execução. 

(D) a Ata de Registro de preços constitui modalidade de 
licitação para contratações cujo orçamento estimado não 
alcance o valor que obriga a adoção da modalidade 
concorrência. 

 
07. (EBSERH - Advogado - INSTITUTO AOC/2015). 

Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Todo e qualquer contrato verbal com a Administração 
Pública é nulo.  

(B) Todo contrato administrativo deve mencionar os 
nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o 
ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da 
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas da Lei 8.666/93 e às cláusulas 
contratuais.  

(C) Os contratos administrativos, com valor acima de R$ 
1.000,00 devem ser publicados na Imprensa Oficial, até o 10º 
dia útil do mês subsequente à assinatura do contrato.  

(D) É permitido contrato por prazo indeterminado com a 
Administração.  

(E) Mesmo com justificativa, os contratos administrativos 
não podem ser alterados unilateralmente. 

 
08. (Prefeitura de Rio de Janeiro – RJ - Agente de 

Administração – FJG/2014). Aplicam-se aos contratos 
administrativos: 

(A) os preceitos fundamentais relativos aos direitos 
sociais. 

(B) as regras estipuladas pelas autarquias em seus atos. 
(C) os princípios da teoria geral dos contratos privados. 
(D) as normas oriundas dos manuais de boas práticas. 
 
09. (SEFAZ/BA - Auditor Fiscal - Tecnologia da 

Informação – FUNCAB/2014). Referente aos contratos 
administrativos, é correto afirmar: 

(A) A critério da autoridade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser 
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras. 

(B) A imutabilidade não é uma das características do 
contrato administrativo, pois o contratado fica obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços, ou compras até 
30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato. 

(C) O poder de alteração unilateral do contrato 
administrativo é inerente à Administração, mas só pode ser 
feita se prevista em lei ou consignada em cláusula contratual. 

(D) A prerrogativa de aplicar sanções administrativas aos 
particulares é considerada uma cláusula exorbitante, pois a 
Administração precisa de autorização do Poder Judiciário para 
essa finalidade. 

(E) O contrato administrativo tem a característica de um 
contrato bilateral, pois as partes são responsáveis pela 
elaboração das cláusulas contratuais. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: B 
Concessão de uso de bem público - é o contrato 

administrativo pelo qual o Poder Público outorga ao 
particular, mediante prévia licitação, a utilização privativa de 
um bem público, por prazo determinado, de forma 
remunerada ou não, no interesse predominantemente público. 

 
02. Resposta: A 
Art. 7º, lei 9637/98 Na elaboração do contrato de gestão, 

devem ser observados os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, 
também, os seguintes preceitos: 

 
03. Resposta: C 
A caducidade é o instituto em que resolve-se o contrato por 

meio de uma declaração do poder concedente que deve ser 
precedido de um processo administrativo no qual é 
assegurado o direito de ampla defesa. A declaração caducidade 
não depende de indenização prévia, sendo que essa, calculada 
no próprio decurso do processo, constitui-se como a aquela 
prevista na forma do art. 36 da lei 8987/95 deduzidos os 
valores das multas e dos danos causados pela concessionária. 

 
04.Resposta: C 
Art. 65, Lei 8666/93 Os contratos regidos por esta Lei 

poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

(...) 
II - por acordo das partes: 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 
da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

 
05. Resposta: A 
Art. 78, lei 8666/93 Constituem motivo para rescisão do 

contrato: 
(...) 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 

devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação; 

 
06. Resposta: B 
Art. 9º, Lei 12462/2011. Nas licitações de obras e serviços 

de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a 
contratação integrada, desde que técnica e economicamente 
justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das 
seguintes condições: 

(...) 
§ 1º A contratação integrada compreende a elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução 
de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização 
de testes, a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 
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07. Resposta: B 
Art. 61, lei 8666/93.Todo contrato deve mencionar os 

nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o 
ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da 
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 

 
08. Resposta: C 
Art. 54, Lei nº 8.666/93 “Os contratos administrativos de 

que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado. 

 
09. Resposta: A 
Art. 56, Lei 8666/ 93. A critério da autoridade competente, 

em cada caso, e desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras. 

 
 
Comentários Iniciais 
 
A licitação está prevista na lei 8.666/93 que regulamenta 

o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública. 

Não é somente com seus próprios meios, ou por 
intermédio de suas entidades ou órgãos, que a Administração 
Pública, gestora dos interesses da coletividade, realiza as suas 
atividades. Usualmente necessita contratar terceiros, e o faz, 
seja para aquisição, execução de serviços, locação de bens, seja 
para a concessão e permissão de serviços públicos, entre 
outros. 

A licitação por sua vez, possui como objeto a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

A escolha dos que serão contratados pela Administração 
Pública não pode decorrer de critérios pessoais do 
administrador ou de ajustes entre interessados. A escolha dos 
que serão contratados decorrerá do procedimento 
denominado licitação, de obrigatoriedade imposta por regra 
constitucional, à luz do art. 37, inciso XXI: 

 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações. 

 
A obrigatoriedade de licitar alcança a Administração 

Pública direta e indireta, inclusive as entidades empresariais 
(art. 173, § 1.º, inc. III, da CF). As empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, como dita aquela regra 
constitucional, podem possuir estatuto próprio, mas, para que 
possam contratar, também devem promover o certame 
licitatório. 

 
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, 

a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias 
que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo 
sobre:  

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, observados os princípios da administração pública. 

 
O Poder Público não pode ter a liberdade que possuem os 

particulares para contratar. Ele deve sempre se nortear por 
dois valores distintos: 

 
a. Isonomia: O administrador público deve tratar 
igualmente os administrados; 
b. Probidade: O Poder Público deve sempre escolher a 
melhor alternativa para os interesses públicos. 
 
Conceito 
 
A licitação corresponde a procedimento administrativo 

voltado à seleção da proposta mais vantajosa para a 
contratação desejada pela Administração e necessária ao 
atendimento do interesse público. Independe a fixação da 
designação, se processo ou procedimento, porquanto ambos 
são aceitos e referidos pela doutrina (a CF emprega a 
expressão “processo de licitação”). Trata-se de procedimento 
vinculado, regido pelo princípio da formalidade e orientado 
para a eleição da proposta que melhor atender ao interesse 
público. A Lei de Licitações (n. 8.666/93) caracteriza o 
procedimento como ato administrativo formal (art. 4º, 
parágrafo único). 

 
Em resumo, Licitação é o procedimento administrativo 

por meio do qual o Poder Público, mediante critérios 
preestabelecidos, isonômicos e públicos, busca escolher a 
melhor alternativa para a celebração de um ato jurídico. 

 
PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO 
 
O art. 3.º da Lei n. 8.666/93 estabelece os princípios da 

licitação: 
 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

 
Observe que a redação termina com a expressão “... e 

dos que lhes são correlatos”. Dessa maneira, verifica-se 
que o rol de princípios previstos nesse artigo não é 
exaustivo. 

 
1. Princípio da Legalidade, Impessoalidade, 

Publicidade e Moralidade: O art. 3.º, caput, da Lei 8.666/93 
faz referência aos princípios da legalidade, impessoalidade e 
moralidade. O princípio da eficiência não está relacionado. Isso 
porque, quando a Lei n. 8.666 surgiu, em 1993, ainda não 
existia o caput do art. 37 da Constituição Federal com sua 
redação atual (“...obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”).  

Legalidade: O administrador está obrigado a fazer tão 
somente o que a lei determina. 

Impessoalidade: Significa que a Administração Pública 
não poderá atuar discriminando pessoas, a Administração 
Pública deve permanecer numa posição de neutralidade em 
relação às pessoas privadas.  

5. Lei nº 8.666/1993 
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Publicidade: É o dever atribuído à Administração, de dar 
total transparência a todos os atos que praticar, ou seja, como 
regra geral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso. 

Moralidade: A atividade da Administração Pública deve 
obedecer não só à lei, mas também à moral. 

 
2. Princípio da Isonomia (Igualdade Formal, ou 

Igualdade): Está previsto no caput do art. 5.º da Constituição 
Federal. Esse princípio não se limita a máxima: “os iguais 
devem ser tratados igualmente; os desiguais devem ser tratados 
desigualmente, na medida de suas desigualdades”. 

Para o Prof. Celso Antônio Bandeira de Melo, é errado 
imaginar que o princípio da isonomia veda todas as 
discriminações. Discriminar (retirando seu sentido 
pejorativo) é separar um grupo de pessoas para lhes atribuir 
tratamento diferenciado do restante. Nesse sentido, toda a 
norma jurídica discrimina, porque incide sobre algumas 
pessoas e sobre outras não. 

 
Exemplos: 
 
- Abertura de concurso público para o preenchimento de 

vagas no quadro feminino da polícia militar. Qual é o fato 
discriminado pela norma? É o sexo feminino. Qual é a razão 
jurídica pela qual a discriminação é feita? A razão jurídica da 
discriminação é o fato de que, em determinadas 
circunstâncias, algumas atividades policiais são exercidas de 
forma mais adequada por mulheres. Há, portanto, 
correspondência lógica entre o fato discriminado e a razão 
pela qual a discriminação é feita, tornando a norma compatível 
com o princípio da isonomia. 

 
- Uma licitação é aberta, exigindo de seus participantes 

uma determinada máquina. Qual é o fato discriminado pela 
norma? É a determinada máquina. Qual é a razão jurídica pela 
qual a discriminação é feita? Essa pergunta pode ser 
respondida por meio de outra indagação: A máquina é 
indispensável para o exercício do contrato? Se for, a 
discriminação é compatível com o princípio da isonomia. 

 
3. Princípio da Probidade: Ser probo, nas licitações, é 

escolher objetivamente a melhor alternativa para os 
interesses públicos, nos termos do edital. 

 
4. Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório: O instrumento convocatório é o ato 
administrativo que convoca a licitação, ou seja, é o ato que 
chama os interessados a participarem da licitação; é o ato que 
fixa os requisitos da licitação. É chamado, por alguns autores, 
de “lei daquela licitação”, ou de “diploma legal que rege aquela 
licitação”. Geralmente vem sob a forma de edital, contudo, há 
uma exceção: O convite (uma modalidade diferente de 
licitação). O processamento de uma licitação deve estar 
rigorosamente de acordo com o que está estabelecido no 
instrumento convocatório. Os participantes da licitação têm a 
obrigação de respeitar o instrumento convocatório, assim 
como o órgão público responsável. 

 
5. Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio 

afirma que as licitações não podem ser julgadas por meio de 
critérios subjetivos ou discricionários. Os critérios de 
julgamento da licitação devem ser objetivos, ou seja, 
uniformes para as pessoas em geral. Exemplo: Em uma 
licitação foi estabelecido o critério do menor preço. Esse é um 
critério objetivo, ou seja, é um critério que não varia para 
ninguém. Todas as pessoas têm condições de avaliar e de 
decidir. 

 
 
 

6. Outros Princípios: 
a) Princípio do procedimento formal: Estabelece que as 

formalidades prescritas para os atos que integram as licitações 
devem ser rigorosamente obedecidas. 

b) Princípio da adjudicação compulsória: Esse princípio 
tem uma denominação inadequada. Ele afirma que, se em uma 
licitação houver a adjudicação, esta deverá ser realizada em 
favor do vencedor do procedimento. Essa afirmação não é 
absoluta, uma vez que várias licitações terminam sem 
adjudicação. 

c) Princípio do sigilo das propostas: É aquele que 
estabelece que as propostas de uma licitação devem ser 
apresentadas de modo sigiloso, sem que se dê acesso público 
aos seus conteúdos. 

 
OBJETO 
 
É objeto de licitação: a obra, o serviço, a compra, a 

alienação e a concessão, as quais serão, por fim, contratadas 
com o terceiro ou particular. 

As licitações devem ser efetuadas no local onde se situar a 
repartição interessada, salvo motivo de interesse público, 
devidamente justificado, o que não impede a habilitação de 
interessados residentes ou sediados em outros locais. Para 
efeitos legais considera-se, no objeto da licitação, as seguintes 
definições, extraídas do art. 6° da Lei 8.666/93: 

a) OBRA - É toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 
indireta. 

b) SERVIÇO - É toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais 
como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais. 

c) COMPRAS - É toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

d) ALIENAÇÃO - É toda transferência de domínio de bens a 
terceiros. 

e) OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DE GRANDE VULTO - São 
aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) 
vezes o limite estabelecido na alínea “c” do inciso I do art. 23 
da Lei 8.666/93 (um bilhão de cruzeiros), ou seja, 25 bilhões à 
época, ou o equivalente hoje a pouco mais de R$ 9.000 (nove 
mil reais). 

f) SEGURO GARANTIA - é o seguro que garante o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas por empresas em 
licitações e contratos. 

g) EXECUÇÃO DIRETA - a que é feita pelos órgãos e 
entidades da Administração, pelos próprios meios. 

h) EXECUÇÃO INDIRETA - a que o órgão ou entidade 
contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: 

1. Empreitada por Preço Global - quando o contrato 
compreende preço certo e total; 

2. Empreitada por Preço Unitário - quando por preço certo 
de unidade determinada; 

3. Tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos 
trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de 
materiais; 

4. Empreitada Integral - quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas 
as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob 
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 
contratante em condições de entrada em operação atendidos 
os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições 
de segurança estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para que foi contratada; 

5. Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar 
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto de 
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licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra 
e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

i) PROJETO EXECUTIVO - É o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, de 
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. 

j) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - É a constituída pela 
administração direta e indireta da União, dos Estados, do DF e 
dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do 
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 

l) ADMINISTRAÇÃO - É o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente. 

m) IMPRENSA OFICIAL - É o veículo oficial de divulgação 
da Administração Pública, sendo para a União, o Diário Oficial 
da União (DOU) e, para os Estados, DF e para os Municípios, o 
que for definido nas respectivas leis (DOE, etc.). 

n) CONTRATANTE - É o órgão ou entidade signatária do 
instrumento contratual. 

o) CONTRATADO - É a pessoa física ou jurídica signatária 
de contrato com a Administração Pública. 

p) COMISSÃO - É a Comissão, permanente ou especial, 
criada pela Administração com a função de receber, examinar 
e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações e ao cadastramento de licitantes. 

 
FINALIDADES DA LICITAÇÃO 
 
A realização do procedimento de licitação serve a três 

finalidades fundamentais, de acordo com o art. 3º da Lei 
8666/93: 

a) garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia: oferecer igualdade de condições aos 
interessados em contratar com a Administração Pública, com 
a possibilidade de participação na licitação de quaisquer 
interessados que preencham as condições previamente 
fixadas no instrumento convocatório. 

b) seleção da proposta mais vantajosa: através da 
estimulação da competitividade entre os potenciais 
contratados, com o objetivo de conseguir um negócio que traga 
vantagem a Administração Pública. 

c) promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável: busca-se o desenvolvimento econômico e social 
do país, sem prejuízo do meio ambiente. 

 
OBRIGATORIEDADE 

 
A licitação é um procedimento obrigatório para celebração 

de contrato com a Administração Pública. Esta 
obrigatoriedade reside no fato de que não é permitido que o 
Poder Público contrato livremente qualquer fornecedor para 
prestação de serviços públicos. Contudo existem exceções, que 
veremos abaixo. 

 
EXCEÇÕES AO DEVER DE LICITAR 
 
A nossa legislação prevê duas exceções ao dever de licitar: 
 
1. DISPENSA DE LICITAÇÃO: É a situação em que, embora 

viável a competição em torno do objeto licitado, a lei faculta a 
realização direta do ato. Os casos de dispensa devem estar 
expressamente previstos em lei. Vamos conferir a redação do 
artigo 24 da Lei n. 8.666/93: 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  

 I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do 
artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente;  

 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez 
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;   

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e 
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para 
a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços 
manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos 
oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único 
do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a 
adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior 
ao constante do registro de preços, ou dos serviços;  

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 
entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido 
criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado;  

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do 
Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;  

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia;  

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde 
que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, 
inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;  

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente 
com base no preço do dia;  

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos;  

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de 
acordo internacional específico aprovado pelo Congresso 
Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente 
vantajosas para o Poder Público;    
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XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.  

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários 
padronizados de uso da administração, e de edições técnicas 
oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a 
pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou 
entidades que integrem a Administração Pública, criados para 
esse fim específico;  

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem 
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao 
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição 
de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;  

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o 
abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou 
tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual 
de curta duração em portos, aeroportos ou localidades 
diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação 
operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos 
prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos 
das operações e desde que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei:  

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças 
Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e 
administrativo, quando houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos 
meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão 
instituída por decreto;  

XX - na contratação de associação de portadores de 
deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada 
idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, 
para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, 
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado.  

XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados 
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos 
concedidos pela Capes, pela FINEP, pelo CNPq ou por outras 
instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para 
esse fim específico;  

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de 
energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação 
específica;  

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou 
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e 
controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação 
ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado.  

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de 
serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas 
no contrato de gestão.  

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e 
Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a 
transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de 
uso ou de exploração de criação protegida.  

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da 
Federação ou com entidade de sua administração indireta, para 
a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos 
do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio 
de cooperação.  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 
reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 
efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas 
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com 
o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública.  

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos 
ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer 
de comissão especialmente designada pela autoridade máxima 
do órgão.  

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para 
atender aos contingentes militares das Forças Singulares 
brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, 
necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do 
fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da 
Força.  

XXX - na contratação de instituição ou organização, pública 
ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de 
serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei 
federal.    

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto 
nos arts. 3o, 4o, 5o e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, observados os princípios gerais de contratação dela 
constantes.  

XXXII - na contratação em que houver transferência de 
tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de 
Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, 
inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as 
etapas de absorção tecnológica.  

XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins 
lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras 
tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e 
produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de 
baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.  
(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) 

§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste 
artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e 
serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de 
economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. ( 

§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade que 
integre a administração pública estabelecido no inciso VIII do 
caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que 
produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato 
da direção nacional do SUS.  

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito 
público interno de insumos estratégicos para a saúde 
produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou 
estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da 
administração pública direta, sua autarquia ou fundação em 
projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à 
execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam 
transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o 
Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste 
artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data 
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015). 

§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput 
deste artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras 
e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de 
economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.  

§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade que 
integre a administração pública estabelecido no inciso VIII do 
caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que 
produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em 
ato da direção nacional do SUS.  
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§ 3º A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, 
quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá 
procedimentos especiais instituídos em regulamentação 
específica. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016). 

§ 4o Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput 
do art. 9º à hipótese prevista no inciso XXI do caput. (Incluído 
pela Lei nº 13.243, de 2016). 

 
HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
a) Licitação dispensada: É aquela que a própria lei 

declarou como tal. O artigo 17 da Lei n. 8.666/93 cuida das 
hipóteses de dispensa de licitação em casos de alienação e 
cessão de uso de bens públicos. Vamos conferir: 

 
Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:  

a) dação em pagamento;  
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera de 
governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;  

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;  

d) investidura;  
e) venda a outro órgão ou entidade da administração 

pública, de qualquer esfera de governo;  
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 

direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados 
no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da administração pública;  

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 
29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante 
iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública 
em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;  

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 
direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito 
de programas de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública;  

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou 
onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal 
onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos 
fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de 
regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;  

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de 
interesse social, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra 
forma de alienação;  

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública;  

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 
observada a legislação específica; 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos 

ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas 
finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública, sem utilização previsível 
por quem deles dispõe.  

§ 1º Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I 
deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, 
reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a 
sua alienação pelo beneficiário.  

§ 2º A Administração também poderá conceder título de 
propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada 
licitação, quando o uso destinar-se:   

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, 
qualquer que seja a localização do imóvel;  

II - a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou 
ato normativo do órgão competente, haja implementado os 
requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e 
exploração direta sobre área rural situada na Amazônia Legal, 
superior a 1 (um) módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos 
fiscais, desde que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares);  

§ 2º-A.  As hipóteses do inciso II do § 2º ficam dispensadas de 
autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes 
condicionamentos:  

I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por 
particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 
2004;  

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do 
regime legal e administrativo da destinação e da regularização 
fundiária de terras públicas;  

III - vedação de concessões para hipóteses de exploração 
não-contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de 
terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de 
zoneamento ecológico-econômico; e  

IV - previsão de rescisão automática da concessão, 
dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade, ou 
necessidade pública ou interesse social.  

§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo:  
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a 

vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração 
mediante atividades agropecuárias;  

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde 
que não exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de 
licitação para áreas superiores a esse limite;  

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área 
decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do caput 
deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo.  

IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de 2008) 
§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta lei:  
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área 

remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se 
tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao 
da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta 
por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 
desta lei;  

II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta 
destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais 
construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, 
desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas 
unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final 
da concessão.   

§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo 
de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de 
interesse público devidamente justificado;  

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário 
necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a 
cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por 
hipoteca em segundo grau em favor do doador.  

§ 6º Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou 
globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no art. 
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23, inciso II, alínea "b" desta Lei, a Administração poderá 
permitir o leilão.  

b) Licitação dispensável: Nesse caso, a Administração 
pode dispensar a competição. A contratação direta existirá 
porque a competição, embora possível, não ocorrerá, por 
opção da Administração. É inexigível licitação quando inviável 
a competição. No caso, contrata-se diretamente. O que 
diferencia dispensa e inexigibilidade é que, na primeira, a 
competição é possível, mas a Administração poderá dispensá-
la, enquanto a inexigibilidade é a possibilidade de contratação 
sem licitação, por ser a competição inviável. 

 
2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAR: Ocorre quando é 

inviável a competição em torno do objeto que a Administração 
quer adquirir (art. 25 da Lei 8.666/93). 

Ambas, dispensa e inexigibilidade, são formas de 
contratação direta sem licitação, sendo essa a única 
semelhança entre elas, e só podem ser vinculadas por lei 
federal, porque se trata de norma geral. 

Alguns autores mencionam a má técnica do legislador ao 
expressar o rol dos casos de dispensa, alegando que algumas 
dessas hipóteses seriam casos de inexigibilidade. Vamos fazer 
a leitura do referido artigo 25 da Lei 8.666/93: 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no 
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. 

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de 
dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.  

 
MODALIDADES DE LICITAÇÃO 
 
A licitação pode ser processada de diversas maneiras. As 

modalidades de licitação estão dispostas no artigo 22 da Lei n. 
8.666/93, que prescreve cinco modalidades de licitação: 

 
Concorrência 
Tomada de preços 
Convite 
Concurso 
Leilão 
 

Há uma modalidade de licitação que não consta no 
artigo citado acima, mas foi instituída por Medida 

Provisória e atualmente é regida pela Lei nº 10.520/2002. 
É a licitação por “Pregão”. 

 
Art. 22.  São modalidades de licitação:  
I - concorrência;  
II - tomada de preços;  
III - convite;  
IV - concurso;  
V - leilão.  
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 

§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. 

§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias. 

§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 
19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.  

§ 6o Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na praça mais 
de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado 
para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, 
no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convidados nas últimas licitações. 

§ 7o Quando, por limitações do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas 
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 
processo, sob pena de repetição do convite.  

§ 8o É vedada a criação de outras modalidades de licitação 
ou a combinação das referidas neste artigo.  

§ 9o Na hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a 
administração somente poderá exigir do licitante não 
cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que 
comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, 
nos termos do edital.  

1. Concorrência: A concorrência está prevista no art. 22, § 
1.º, da Lei n. 8.666/93 e pode ser definida como “modalidade 
de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto”. A concorrência pública é a modalidade de licitação 
utilizada, via de regra, para maiores contratações, aberta a 
quaisquer interessados que preencham os requisitos 
estabelecidos no edital. 

É a modalidade mais completa de licitação. É destinada a 
contratos de grande expressão econômica, por ser um 
procedimento complexo, que exige o preenchimento de vários 
requisitos e a apresentação detalhada de documentos.  A Lei 
prevê, no art. 23, a tabela de valores para cada modalidade de 
licitação. 
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Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os 
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função 
dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação:  

I - para obras e serviços de engenharia:  
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);  
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);   
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais); 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);   
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais);   
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais).   
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se 
à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem 
perda da economia de escala.   

§ 2o Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, 
parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou 
conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de 
corresponder licitação distinta, preservada a modalidade 
pertinente para a execução do objeto em licitação.   

§ 3o A concorrência é a modalidade de licitação cabível, 
qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou 
alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como 
nas concessões de direito real de uso e nas licitações 
internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os 
limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou 
o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no 
País.   

§ 4o Nos casos em que couber convite, a Administração 
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a 
concorrência. 

§ 5o  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou 
"tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de uma 
mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da 
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 
valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou 
"concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, 
exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser 
executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa 
daquela do executor da obra ou serviço.    

§ 6o As organizações industriais da Administração Federal 
direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites 
estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras 
e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais 
aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação 
de meios operacionais bélicos pertencentes à União.   

§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e desde que não 
haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a 
cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com 
vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar 
quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.   

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos 
valores mencionados no caput deste artigo quando formado por 
até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por 
maior número.  

 
2. Tomada de Preços: Prevista no art. 22, § 2.º, da Lei n. 

8.666/93, pode ser definida como “modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 

até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação”. 

É uma modalidade mais simplificada, mais célere e, por 
esse motivo, não está voltada a contratos de grande valor 
econômico. 

Essa modalidade de licitação era direcionada apenas aos 
interessados previamente cadastrados. Atualmente, o § 2.º do 
art. 22 da Lei em estudo dispõe, conforme transcrito acima, 
que também deverão ser recebidas as propostas daqueles que 
atenderem às condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

A tomada de preços, portanto, destina-se a dois grupos de 
pessoas previamente definidos:  

 
- Cadastrados: Para que a empresa tenha seu cadastro, 

deverá demonstrar sua idoneidade. Uma vez cadastrada, a 
empresa estará autorizada a participar de todas as tomadas de 
preço. 

- Não cadastrados: Se no prazo legal – três dias antes da 
apresentação das propostas – demonstrarem atender aos 
requisitos exigidos para o cadastramento, poderão participar 
da tomada de preço. 

 
Na tomada de preço, os licitantes têm seus documentos 

analisados antes da abertura da licitação e, por este motivo, é 
uma modalidade de licitação mais célere, podendo a 
Administração conceder um prazo menor para o licitante 
apresentar sua proposta. 

 
3. Convite: O convite está previsto no art. 22, § 3.º, da Lei 

n. 8.666/93, e pode ser definido como “modalidade de licitação 
entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas”. 

É a modalidade simplificada de licitação e, por isso, é 
destinada a contratos de pequeno valor. Além de prazos mais 
reduzidos, o convite tem uma convocação restrita. Pela lei, 
somente dois grupos podem participar do convite: 

 
- Convidados: A Administração escolhe no mínimo três 

interessados para participar da licitação e envia–lhes uma 
carta-convite, que é o instrumento convocatório da licitação. 

- Cadastrados, no ramo do objeto licitado, não convidados: 
todos os cadastrados no ramo do objeto licitado poderão 
participar da licitação, desde que, no prazo de até 24h antes da 
apresentação das propostas, manifestem seu interesse em 
participar da licitação. 

 
4. Concurso: O art. 22, § 4.º, da Lei n. 8.666/93 prevê o 

concurso, que pode ser definido como “modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes 
de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias”. 

Essa modalidade de licitação não pode ser confundida com 
o concurso para provimento de cargo público. O concurso é 
uma modalidade de licitação específica, que tem por objetivo a 
escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico. 

Há quem diga que o concurso é uma modalidade de 
licitação discricionária, alegando que esses trabalhos, 
normalmente, são singulares e, por este motivo, não haveria 
necessidade de licitação (a Administração faria a licitação se 
achasse conveniente). O concurso não é, entretanto, uma 
modalidade discricionária, mas sim o objeto da licitação. 
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5. Leilão: Previsto no art. 22, § 5.º, da Lei n. 8.666/93, pode 
ser definido como “modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no 
art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação”. 

O leilão tem um objetivo próprio, visa a alienação de bens. 
Na redação original da lei em estudo, o leilão somente se 
destina à alienação de bens móveis. A redação original, 
entretanto, foi modificada pela Lei n. 8.883/94, que passou a 
permitir que o leilão se destinasse, em certos casos, à alienação 
de bens imóveis. 

O art. 19 dispõe que, nos casos de alienação de um bem que 
tenha sido adquirido por via de procedimento judicial ou por 
dação em pagamento, a alienação pode ser feita por leilão. Nos 
demais casos, somente por concorrência. 

 
6. Pregão: Modalidade licitatória regulamentada pela lei 

10.520, de 17 de julho de 2002. É a modalidade de licitação 
voltada à aquisição de bens e serviços comuns, assim 
considerados aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por 
meio de especificações do mercado. 

A autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento. A definição do objeto 
deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição. 

 
Tipos de Licitação 
 
O rol de tipos de licitação também é taxativo e está 

codificado no artigo 45 da Lei 8.666/93: 
 
Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo 

a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo 
em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com 
os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de 
licitação, exceto na modalidade concurso:  

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração determinar que 
será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 
preço;  

II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de 

bens ou concessão de direito real de uso.  
§ 2º No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após 

obedecido o disposto no § 2º do art. 3º desta Lei, a classificação 
se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 

§ 3º No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os 
licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela 
ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de 
empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo 
anterior.  

§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a 
administração observará o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamente 

o tipo de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de 
outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo.  

§ 5º É vedada a utilização de outros tipos de licitação não 
previstos neste artigo.  

§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas 
tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a 
quantidade demandada na licitação.   

 
Menor preço é o tipo de licitação cujo critério de seleção é 

o da proposta mais vantajosa para a Administração de menor 
preço. É feito para compras e serviços de forma geral e para 
contratação e bens e serviços de informática, nas hipóteses 
indicadas em decreto do Poder Executivo. 

 
Melhor técnica é o tipo de licitação cuja proposta mais 

vantajosa para a Administração é escolhida com fulcro em 
fatores de ordem técnica. Seu uso é exclusivo para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, principalmente na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e em 
particular, para elaboração de estudos técnicos preliminares e 
projetos básicos e executivos. 

 
Técnica e preço é o tipo de licitação onde a proposta mais 

vantajosa para a Administração tem base na maior média 
ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de 
preço e de técnica. É obrigatório na contratação de bens e 
serviços de informática, nas modalidades tomada de preços e 
concorrência. 

 
PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO: 
 
A licitação, procedimento administrativo que visa 

selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação com a 
Administração, é um conjunto de atos que pode ser dividido 
em diversas fases. 

Alguns autores entendem que o ato em que se inicia a 
licitação é a publicação do instrumento convocatório. O art. 38 
da Lei n. 8.666/93, no seu caput, entretanto, dispõe que o 
procedimento da licitação será iniciado com a abertura do 
processo administrativo (que ocorre antes da publicação do 
instrumento convocatório). 

Os autores dividem a licitação em duas fases: interna e 
externa. 

A fase interna tem início com a decisão de realizar o 
procedimento licitatório. Reúne todos os atos que, pela lei, 
devem anteceder o momento da publicação do instrumento 
convocatório. 

Não há uma definição da sequência dos atos que devem ser 
praticados na fase interna, o que fica a critério de cada 
Administração. Com a publicação do instrumento 
convocatório, encerra-se a fase interna. 

A fase externa é iniciada com a publicação do instrumento 
convocatório, que se destina aos interessados em contratar 
com a Administração. 

Nessa fase, as etapas do processo são perfeitamente 
definidas e a sequência deve ser obrigatoriamente observada: 

 
1. Edital; 
2. Apresentação da documentação e das propostas; 
3. Habilitação; 
4. Classificação; 
5. Adjudicação; 
6. Homologação. 
 
Para alguns autores, a homologação estaria antes da 

adjudicação. 
 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 41 

1. Edital: O edital reflete a lei interna das licitações e 
obriga as partes envolvidas às suas regras, decorrência do 
princípio da vinculação ao edital, que deve ser respeitado 
tanto pela Administração quanto pelos participantes. 

O art. 40 da Lei 8.666/93 dispõe sobre o conteúdo do 
edital: 

 
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem 

em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, 
a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a 
menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início 
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou 

retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, 
para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação; 

III - sanções para o caso de inadimplemento; 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto 

básico; 
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação 

do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e 
adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, em 
conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de 
apresentação das propostas; 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e 
parâmetros objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de 
comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, 
informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto; 

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais; 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, 
conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e 
vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou 
faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado 
o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;  

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação 
efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação 
da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até 
a data do adimplemento de cada parcela;  

XII - (Vetado).  
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização 

para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente 
previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado 

a partir da data final do período de adimplemento de cada 
parcela;  

b) cronograma de desembolso máximo por período, em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros; 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem 
pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento;  

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais 
atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 

e) exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta 

Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da 

licitação. 
§ 1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em 

todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, 
permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se 

cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e 
fornecimento aos interessados. 

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 
integrante: 

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, 
desenhos, especificações e outros complementos; 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 
preços unitários;  

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor; 

IV - as especificações complementares e as normas de 
execução pertinentes à licitação.  

§ 3º Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como 
adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, 
a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem 
como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja 
vinculada a emissão de documento de cobrança. 

§ 4º Nas compras para entrega imediata, assim entendidas 
aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista 
para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas:   

I - o disposto no inciso XI deste artigo;  
II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do 

inciso XIV deste artigo, correspondente ao período 
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para 
o pagamento, desde que não superior a quinze dias.  

 
Em síntese, o edital deverá conter: 
 
- Objeto da licitação, que não poderá ser descrito 

genericamente; 
- Prazos e condições para a assinatura do contrato ou para 

a retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64; 
- Garantias para a execução do contrato; 
- Sanções para o caso de inadimplemento; 
- Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto 

básico; 
- Critério de julgamento das propostas; 
- Condições de pagamento. 
 
As regras constantes do edital poderão ser impugnadas 

pelos licitantes (no prazo de dois dias) ou por qualquer 
cidadão (art. 41, § 1.º) que entender ser o edital 
discriminatório ou omisso em pontos essenciais. 

 
2. Apresentação das Propostas: As propostas são as 

ofertas feitas pelos licitantes. A lei exige um prazo mínimo a 
ser observado entre o momento da publicação do instrumento 
convocatório e o da apresentação das propostas. Esse prazo 
variará de acordo com a modalidade, o tipo e a natureza do 
contrato (art. 21 da Lei n. 8.666/93). 

 
Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma 
vez: 

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação 
feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, 
ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições 
federais; 

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando 
se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou 
do Distrito Federal;  

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e 
também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na 
região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 
alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, 
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conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de 
divulgação para ampliar a área de competição.  

§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em que 
os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e 
todas as informações sobre a licitação. 

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será:  

I - quarenta e cinco dias para:  
a) concurso;  
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado 

contemplar o regime de empreitada integral ou quando a 
licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";  

II - trinta dias para:  
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do 

inciso anterior;  
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor 

técnica" ou "técnica e preço";  
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não 

especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;  
IV - cinco dias úteis para convite.  
§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão 

contados a partir da última publicação do edital resumido ou da 
expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do 
edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data 
que ocorrer mais tarde.  

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 
A proposta deve ser apresentada em envelope lacrado, por 

força do princípio do sigilo das propostas, diverso do envelope 
referente aos documentos necessários para habilitação. 
Devassar o conteúdo de uma proposta é crime previsto pela 
Lei das Licitações. Assim, o licitante deve apresentar no 
mínimo dois envelopes: O primeiro contendo a documentação 
relativa à capacitação do licitante, condições técnicas, 
econômicas, jurídicas e fiscais, e o segundo, a proposta 
propriamente dita. 

Em certos tipos de licitação (melhor técnica e técnica e 
preço), deverão ser entregues três envelopes. A proposta deve 
ser desdobrada em dois deles: um deve conter a proposta de 
técnica e o outro a de preço; no terceiro, deve ser incluída a 
documentação sobre a capacitação do licitante. 

Os envelopes são encaminhados à comissão de licitação, 
composta por, no mínimo, três servidores. Excepcionalmente, 
no convite, pode haver o julgamento por apenas um servidor, 
e, no leilão, não há comissão de julgamento, mas leiloeiro. 

3. Habilitação: Nessa fase, o objetivo da Administração 
Pública é o conhecimento das condições pessoais de cada 
licitante. O órgão competente examinará a documentação 
apresentada, habilitando-a ou não. 

O art. 27 dispõe sobre a documentação exigida dos 
interessados: 

 
- habilitação jurídica; 
- qualificação técnica; 
- qualificação econômico-financeira; 
- regularidade fiscal; 
- cumprimento ao inc. XXXIII, art. 7.º, da Constituição 
Federal: 
 
Art. 7º, XXXIII, da CF: proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos;  

 
O art. 28 trata da documentação relativa à habilitação 

jurídica, documentos que demonstrarão que o licitante estará 
apto a exercer direitos e a contrair obrigações: 

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, 
conforme o caso, consistirá em:  

I - cédula de identidade;  
II - registro comercial, no caso de empresa individual;  
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 
O art. 29 refere-se à habilitação fiscal. Serão analisadas a 

existência de débitos do licitante com a Administração Pública 
e sua regularidade com a Seguridade Social (art. 195, § 3.º, da 
Constituição Federal): 

 
Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal, 

conforme o caso, consistirá em: 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual;  

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.  

 
Quanto à qualificação técnica, as exigências encontram-se 

relacionadas no art. 30 da lei em estudo, “Demonstração da 
capacidade para executar o contrato”. Ex: possuir 
equipamento, material e mão-de-obra suficientes para a 
execução do contrato. 

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a:  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
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estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;   

II - (Vetado).  
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório.  

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior. 

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através 
de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado.  

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 
de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, 
que inibam a participação na licitação. 

§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de 
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, 
sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 
localização prévia. 

§ 7º (Vetado).  
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de 

alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos 
licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito 
de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços 
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.  

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 
aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema 
relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, 
ou que possa comprometer a continuidade da prestação de 
serviços públicos essenciais. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 
comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o 
inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço 
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração.  

 
O art. 31 dispõe sobre a habilitação financeira. A 

documentação exigida possibilita a análise da saúde financeira 
do licitante em suportar o cumprimento do contrato. 

 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos 
no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos 
que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, 
vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, 
índices de rentabilidade ou lucratividade.  

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na 
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 

mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 
comprovação da qualificação econômico-financeira dos 
licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado.  

§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 

§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação.  

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa 
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.  

 
A lei faculta a possibilidade de a Administração Pública se 

utilizar de registros cadastrais de outros órgãos de entidades 
públicas (art. 34, § 2.º, da Lei n. 8.666/93). 

Se o licitante demonstrar possuir as condições necessárias, 
será considerado habilitado e poderá passar para a fase 
seguinte. Os inabilitados, ao contrário, serão excluídos da 
licitação, recebendo os seus envelopes com as propostas 
devidamente lacradas. 

 
4. Classificação: É a etapa do procedimento licitatório em 

que são apreciadas e julgadas as propostas dos licitantes 
habilitados. Nesse momento, serão abertos os envelopes das 
propostas comerciais. 

O processamento da fase de classificação variará de acordo 
com o tipo de procedimento (tipificado no art. 45 da lei em 
estudo). 

 
Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo 

a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo 
em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com 
os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de 
licitação, exceto na modalidade concurso:  

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração determinar que 
será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 
preço;  

II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de 

bens ou concessão de direito real de uso.  
§ 2º No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após 

obedecido o disposto no § 2º do art. 3º desta Lei, a classificação 
se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 

§ 3º No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os 
licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela 
ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de 
empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo 
anterior.  
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§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a 
administração observará o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamente 
o tipo de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de 
outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo.  

§ 5º É vedada a utilização de outros tipos de licitação não 
previstos neste artigo.  

§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas 
tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a 
quantidade demandada na licitação.   

 
Desclassificação das propostas: A desclassificação das 

propostas está disciplinada no art. 48, caput, da Lei n. 
8.666/93: 

Inc. I – Serão desclassificadas “as propostas que não 
atendam às exigências do ato convocatório da licitação”. 

Inc. II – “Propostas com valor global superior ao limite 
estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da 
licitação”. 

 
O inc. II dispõe sobre duas situações distintas: 
O licitante apresenta proposta com valor superior ao limite 

máximo previsto no instrumento convocatório; 
Falta de seriedade econômica da proposta. 
 
Admite-se que o instrumento convocatório contenha um 

parâmetro relativo ao valor do objeto. O licitante que 
apresentar uma proposta abaixo do parâmetro mínimo 
especificado deverá demonstrar como executará o contrato. 

Caso demonstre, a proposta poderá ser classificada; se não 
demonstrar, será desclassificada. 

Há certas hipóteses em que a estipulação do valor mínimo 
é obrigatória, como nos contratos que envolvem serviços de 
engenharia. Nesses casos, sempre que a proposta estiver 
abaixo do percentual que a lei prescreve, o licitante deverá 
demonstrar como cumprirá o contrato (é um parâmetro legal 
que independe da vontade do administrador). 

Se uma proposta trouxer uma vantagem extraordinária 
que não esteja explícita no instrumento convocatório, a 
Administração deve desconsiderá-la, como se não estivesse 
escrita, e julgar apenas a parte que está em conformidade com 
o instrumento convocatório. 

Se todas as propostas forem inabilitadas ou 
desclassificadas, verifica-se o que se chama de “licitação 
fracassada”. Nesse caso, a lei faculta à Administração tentar 
“salvar” a licitação, permitindo que todos os inabilitados 
apresentem nova documentação ou todos os desclassificados 
apresentem nova proposta (o prazo para apresentação de 
documentos ou propostas é de oito dias). 

Quando o tipo de licitação for o de melhor técnica, 
processa-se de acordo com o regulado pelo art. 46, §1.º, da Lei 
n. 8.666/93. Deverão ser apresentados dois envelopes. Os da 
proposta técnica deverão ser abertos primeiro. Com o 
resultado do julgamento técnico, abrem-se os envelopes da 
proposta preço. O administrador deverá comparar o preço 
apresentado pelo licitante vencedor do julgamento técnico 
com o menor preço apresentado pelos demais licitantes. Se o 
preço do vencedor estiver muito acima, pode-se fazer uma 
tentativa de acordo para diminuição do valor; se não houver 
acordo, poderá ser afastado o primeiro colocado e iniciar-se-á 
uma negociação com o segundo, e assim por diante. 

Quando o tipo for técnica e preço, em primeiro lugar serão 
abertos os envelopes da proposta técnica. Concluído o 
julgamento, abrem-se os envelopes da proposta preço, 
havendo o julgamento deste. Encerrado, combinam-se as 
propostas conforme o critério determinado no instrumento 
convocatório. Nesse tipo de licitação, não se faz acordo como 
no anterior. 

 
5. Homologação e Adjudicação: Homologação é o ato 

administrativo pelo qual a autoridade superior manifesta sua 
concordância com a legalidade e conveniência do 
procedimento licitatório. 

Adjudicação é o ato administrativo pelo qual se declara 
como satisfatória a proposta vencedora do procedimento e se 
afirma a intenção de celebrar o contrato com o seu ofertante. 

O primeiro classificado não tem direito subjetivo à 
adjudicação. 

O adjudicatário não tem direito subjetivo ao contrato, visto 
que a Administração poderá revogar a licitação antes da 
assinatura do contrato. 

 
São efeitos da adjudicação: 
 
- direito do adjudicatório de assinar o contrato, na hipótese 

de ele vir a ser celebrado; 
- liberação dos demais proponentes em relação às 

propostas apresentadas; 
- direito da Administração de, no prazo de validade da 

proposta, exigir do adjudicatário o aperfeiçoamento do 
contrato nos termos resultantes do procedimento licitatório. 

 
O adjudicatário que se recusar a assinar o contrato será 

considerado inadimplente, ou seja, ficará na mesma situação 
daquele que assinar o contrato e não o cumprir. Responderá 
por perdas e danos e sofrerá as sanções administrativas 
previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93, que serão aplicadas de 
acordo com o comportamento do adjudicatário. 

 
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:  

I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de 
competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário 
Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação.  
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Havendo a recusa (justificada ou injustificada), a lei admite 
a possibilidade de a Administração propor a assinatura do 
contrato ao segundo colocado, nos termos da proposta 
vencedora. 

Se houver concordância do segundo colocado, o contrato 
será firmado; se ele não concordar, a Administração poderá 
propor ao terceiro colocado, e assim por diante, sempre nos 
termos da proposta vencedora. 

 
Em seguida vamos acompanhar na íntegra o que prevê a 

Lei nº 8.666/93, lembrando que a leitura detalhada e 
atenta do dispositivo legal é essencial para a realização 

de uma boa prova. 
 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 
 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

 
O   PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 
Dos Princípios 

 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

 
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se 
contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos.   

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991;  

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 
entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se 
refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo 
quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, 
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

§ 2º Em igualdade de condições, como critério de desempate, 
será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 
II - produzidos no País;  
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.  
V- (Vide Lei nº 13.146, de 2015)   
§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis 

ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

§ 4º (Vetado).  
§ 5º Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser 

estabelecido margem de preferência para produtos 
manufaturados e para serviços nacionais que atendam a 
normas técnicas brasileiras.      (Vide Lei nº 13.146, de 2015)   

§ 6º A margem de preferência de que trata o § 5º será 
estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em 
prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em consideração:  

I - geração de emprego e renda;  
II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e 

municipais 
III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no 

País;  
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e  
V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.  
§ 7º Para os produtos manufaturados e serviços nacionais 

resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica 
realizados no País, poderá ser estabelecido margem de 
preferência adicional àquela prevista no § 5º.  

§ 8º As margens de preferência por produto, serviço, grupo 
de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os §§ 5º e 7º, 
serão definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a 
soma delas ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços 
estrangeiros.   

§ 9º As disposições contidas nos §§ 5º e 7º deste artigo não 
se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção 
ou prestação no País seja inferior:  

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou  
II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7º do art. 23 

desta Lei, quando for o caso.  
§ 10.  A margem de preferência a que se refere o § 5º poderá 

ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços 
originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - 
Mercosul.  

§ 11.  Os editais de licitação para a contratação de bens, 
serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da 
autoridade competente, exigir que o contratado promova, em 
favor de órgão ou entidade integrante da administração pública 
ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, 
medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 
acesso a condições vantajosas de financiamento, 
cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder 
Executivo federal.  

§ 12.  Nas contratações destinadas à implantação, 
manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de 
informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do 
Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e 
serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de 
acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 
10.176, de 11 de janeiro de 2001. 
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§ 13.  Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, 
a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto 
nos §§ 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume 
de recursos destinados a cada uma delas.  

§ 14.  As preferências definidas neste artigo e nas demais 
normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 147, de 2014) 

§ 15.  As preferências dispostas neste artigo prevalecem 
sobre as demais preferências previstas na legislação quando 
estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros.  
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 
Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida 

pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito 
público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 
estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o 
seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta 
lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em 
qualquer esfera da Administração Pública. 

 
Art. 5º  Todos os valores, preços e custos utilizados nas 

licitações terão como expressão monetária a moeda corrente 
nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo 
cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações 
relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras 
e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada 
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de 
interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, devidamente publicada. 

§ 1º Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores 
corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes 
preservem o valor. 

§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior cujo 
pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das 
mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a 
que se referem.  

§ 3º Observados o disposto no caput, os pagamentos 
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu 
parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da apresentação da fatura.  

 
Art. 5º-A. As normas de licitações e contratos devem 

privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 
Seção II 

Das Definições 
 
Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação 

ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada 

utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais;  

III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 

IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a 
terceiros; 

V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo 
valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite 
estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei; 

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas por empresas em 
licitações e contratos; 

VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades 
da Administração, pelos próprios meios; 

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata 
com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:  

a) empreitada por preço global - quando se contrata a 
execução da obra ou do serviço por preço certo e total; 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a 
execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades 
determinadas; 

c) (Vetado).  
d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos 

trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de 
materiais; 

e) empreitada integral - quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas 
as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob 
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 
contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 
requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para que foi contratada; 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a 
fornecer visão global da obra e identificar todos os seus 
elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de 
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 
projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de 
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 
métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 
da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de 
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados; 

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários 
e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT; 

XI - Administração Pública - a administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 
público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 
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XII - Administração - órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente; 

XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da 
Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial da 
União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o 
que for definido nas respectivas leis;  

XIV - Contratante - é o órgão ou entidade signatária do 
instrumento contratual;  

XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de 
contrato com a Administração Pública; 

XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada 
pela Administração com a função de receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 
cadastramento de licitantes. 

XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos 
manufaturados, produzidos no território nacional de acordo 
com o processo produtivo básico ou com as regras de origem 
estabelecidas pelo Poder Executivo federal;   

XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas 
condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;   

XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação 
estratégicos - bens e serviços de tecnologia da informação e 
comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo 
à administração pública e que envolvam pelo menos um dos 
seguintes requisitos relacionados às informações críticas: 
disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade.  

XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, 
insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa 
científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou 
inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa 
aprovado pela instituição contratante. (Incluído pela Lei nº 
13.243, de 2016). 

 
Seção III 

Das Obras e Serviços 
 
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a 

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequência: 

I - projeto básico; 
II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. 
§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente 

precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à 
exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido 
concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde 
que também autorizado pela Administração. 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem 
a composição de todos os seus custos unitários;  

III - houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da 
Constituição Federal, quando for o caso. 

§ 3º É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua 
origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e 
explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação 
específica. 

§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de 
fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 

quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reais do projeto básico ou executivo. 

§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua 
bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de 
tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração 
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 

§ 6º A infringência do disposto neste artigo implica a 
nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade 
de quem lhes tenha dado causa. 

§ 7º Não será ainda computado como valor da obra ou 
serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a 
atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a 
data final de cada período de aferição até a do respectivo 
pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios 
estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. 

§ 8º Qualquer cidadão poderá requerer à Administração 
Pública os quantitativos das obras e preços unitários de 
determinada obra executada. 

§ 9º O disposto neste artigo aplica-se também, no que 
couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

 
Art. 8º A execução das obras e dos serviços deve programar-

se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final 
e considerados os prazos de sua execução. 

Parágrafo único.  É proibido o retardamento imotivado da 
execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente 
previsão orçamentária para sua execução total, salvo 
insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem 
técnica, justificados em despacho circunstanciado da 
autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei.   

 
Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento 
de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação. 

§ 1º É permitida a participação do autor do projeto ou da 
empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de 
obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas 
funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 2º O disposto neste artigo não impede a licitação ou 
contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de 
projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço 
previamente fixado pela Administração. 

§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do 
disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e 
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários.  

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros 
da comissão de licitação.  

 
Art. 10.  As obras e serviços poderão ser executados nas 

seguintes formas:  
I - execução direta; 
II - execução indireta, nos seguintes regimes:  
a) empreitada por preço global; 
b) empreitada por preço unitário; 
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c) (Vetado).  
d) tarefa; 
e) empreitada integral. 
Parágrafo único. (Vetado).  
 
Art. 11.  As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão 

projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto 
quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares 
do local ou às exigências específicas do empreendimento.  

 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 

serviços serão considerados principalmente os seguintes 
requisitos:  

I - segurança; 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
III - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, 

tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, 
conservação e operação; 

V - facilidade na execução, conservação e operação, sem 
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; 

VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do 
trabalho adequadas;  

VII - impacto ambiental.  
 

Seção IV 
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados 

 
Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 

técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 

executivos; 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias;  
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços; 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas; 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
VIII - (Vetado).  
§ 1º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 

contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados 
mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de 
prêmio ou remuneração. 

§ 2º Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 111 desta Lei. 

§ 3º A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de integrantes de seu 
corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de 
justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará 
obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem 
pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 

 
Seção V 

Das Compras 
 
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do 
ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  
I - atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas;  

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;  

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às do setor privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias 
para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 
economicidade; 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos 
e entidades da Administração Pública.  

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa 
de mercado. 

§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente 
para orientação da Administração, na imprensa oficial. 

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por 
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as 
seguintes condições:  

I - seleção feita mediante concorrência; 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização 

dos preços registrados; 
III - validade do registro não superior a um ano. 
§ 4º A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 

§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de 
preços, quando possível, deverá ser informatizado. 

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço 
constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse 
com o preço vigente no mercado. 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem 

indicação de marca;  
II - a definição das unidades e das quantidades a serem 

adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja 
estimativa será obtida, sempre que possível, mediante 
adequadas técnicas quantitativas de estimação;  

III - as condições de guarda e armazenamento que não 
permitam a deterioração do material.  

§ 8º O recebimento de material de valor superior ao limite 
estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, 
deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros. 

 
Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de 

divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso 
público, à relação de todas as compras feitas pela Administração 
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do 
bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o 
nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser 
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e 
inexigibilidade de licitação.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de dispensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24.   

 
Seção VI 

Das Alienações 
  
Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:  

a) dação em pagamento;  
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera de 
governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;  
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c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;  

d) investidura;  
e) venda a outro órgão ou entidade da administração 

pública, de qualquer esfera de governo;  
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 

direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados 
no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da administração pública;  

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 
29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante 
iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública 
em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;  

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 
direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito 
de programas de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública;  

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou 
onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal 
onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos 
fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de 
regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;  

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de 
interesse social, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra 
forma de alienação;  

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública;  

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 
observada a legislação específica; 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos 

ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas 
finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública, sem utilização previsível 
por quem deles dispõe.  

§ 1º Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I 
deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, 
reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a 
sua alienação pelo beneficiário.  

§ 2º A Administração também poderá conceder título de 
propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada 
licitação, quando o uso destinar-se:   

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, 
qualquer que seja a localização do imóvel;  

II - a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou 
ato normativo do órgão competente, haja implementado os 
requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e 
exploração direta sobre área rural situada na Amazônia Legal, 
superior a 1 (um) módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos 
fiscais, desde que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares);  

§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas de 
autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes 
condicionamentos:  

I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por 
particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 
2004;  

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do 
regime legal e administrativo da destinação e da regularização 
fundiária de terras públicas;  

III - vedação de concessões para hipóteses de exploração 
não-contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de 
terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de 
zoneamento ecológico-econômico; e  

IV - previsão de rescisão automática da concessão, 
dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade, ou 
necessidade pública ou interesse social.  

§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo:  
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a 

vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração 
mediante atividades agropecuárias;  

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde 
que não exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de 
licitação para áreas superiores a esse limite;  

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área 
decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do caput 
deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo.  

IV – (VETADO)  
§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta lei:  
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área 

remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se 
tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao 
da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta 
por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 
desta lei;  

II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta 
destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais 
construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, 
desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas 
unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final 
da concessão.   

§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo 
de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de 
nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de 
interesse público devidamente justificado;  

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário 
necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a 
cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por 
hipoteca em segundo grau em favor do doador.  

§ 6º Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou 
globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no art. 
23, inciso II, alínea "b" desta Lei, a Administração poderá 
permitir o leilão.  

§ 7º (VETADO).  
 
Art. 18.  Na concorrência para a venda de bens imóveis, a 

fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento 
de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação. 

 
Art. 19.  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja 

aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação 
em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade 
competente, observadas as seguintes regras: 

I - avaliação dos bens alienáveis; 
II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 
III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade 

de concorrência ou leilão.  
 

Capítulo II 
Da Licitação 

Seção I 
Das Modalidades, Limites e Dispensa 

 
Art. 20.  As licitações serão efetuadas no local onde se situar 

a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, 
devidamente justificado. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não impedirá a 
habilitação de interessados residentes ou sediados em outros 
locais. 
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Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma 
vez:  

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação 
feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, 
ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições 
federais;  

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando 
se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou 
do Distrito Federal;  

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e 
também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na 
região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, 
alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, 
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de 
divulgação para ampliar a área de competição.  

§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em que 
os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e 
todas as informações sobre a licitação. 

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será:  

I - quarenta e cinco dias para:  
a) concurso;  
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado 

contemplar o regime de empreitada integral ou quando a 
licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";  

II - trinta dias para:  
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do 

inciso anterior;  
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor 

técnica" ou "técnica e preço";  
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não 

especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;  
IV - cinco dias úteis para convite.  
§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão 

contados a partir da última publicação do edital resumido ou da 
expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do 
edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data 
que ocorrer mais tarde.  

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 
Art. 22.  São modalidades de licitação:  
I - concorrência;  
II - tomada de preços;  
III - convite;  
IV - concurso;  
V - leilão.  
§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. 

§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias. 

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 
19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.  

§ 6º Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na praça mais 
de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado 
para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, 
no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convidados nas últimas licitações.   

§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas 
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 
processo, sob pena de repetição do convite.  

§ 8º É vedada a criação de outras modalidades de licitação 
ou a combinação das referidas neste artigo.  

§ 9ºNa hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a 
administração somente poderá exigir do licitante não 
cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que 
comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, 
nos termos do edital.  

 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os 

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função 
dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação:  

I - para obras e serviços de engenharia:  
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);  
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);   
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);  
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);   
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais);   
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais).   
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se 
à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem 
perda da economia de escala.   

§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, 
parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou 
conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de 
corresponder licitação distinta, preservada a modalidade 
pertinente para a execução do objeto em licitação.   

§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação cabível, 
qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou 
alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como 
nas concessões de direito real de uso e nas licitações 
internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os 
limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou 
o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no 
País.   
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§ 4º Nos casos em que couber convite, a Administração 
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a 
concorrência. 

§ 5º  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou 
"tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de uma 
mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da 
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 
valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou 
"concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, 
exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser 
executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa 
daquela do executor da obra ou serviço.    

§ 6º As organizações industriais da Administração Federal 
direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites 
estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras 
e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais 
aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação 
de meios operacionais bélicos pertencentes à União.   

§ 7º Na compra de bens de natureza divisível e desde que não 
haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a 
cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com 
vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar 
quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.   

§ 8º No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos 
valores mencionados no caput deste artigo quando formado por 
até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por 
maior número.  

 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
 I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do 
artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente;  

 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez 
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;   

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e 
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para 
a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços 
manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos 
oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único 
do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a 
adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior 
ao constante do registro de preços, ou dos serviços; (Vide § 3º do 
art. 48) 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 
entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido 
criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 

Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado;  

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do 
Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 
(Regulamento) 

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia;  

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde 
que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, 
inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;  

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente 
com base no preço do dia;  

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos;  

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de 
acordo internacional específico aprovado pelo Congresso 
Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente 
vantajosas para o Poder Público;    

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.  

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários 
padronizados de uso da administração, e de edições técnicas 
oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a 
pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou 
entidades que integrem a Administração Pública, criados para 
esse fim específico;  

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem 
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao 
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição 
de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;  

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o 
abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou 
tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual 
de curta duração em portos, aeroportos ou localidades 
diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação 
operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos 
prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos 
das operações e desde que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei:  

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças 
Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e 
administrativo, quando houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos 
meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão 
instituída por decreto;  

XX - na contratação de associação de portadores de 
deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada 
idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, 
para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, 
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado.  

XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados 
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos 
concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras 
instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para 
esse fim específico;  

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 52 

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de 
energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação 
específica;  

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou 
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e 
controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação 
ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado.  

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de 
serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas 
no contrato de gestão.  

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e 
Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a 
transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de 
uso ou de exploração de criação protegida.  

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da 
Federação ou com entidade de sua administração indireta, para 
a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos 
do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio 
de cooperação.  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 
reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 
efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas 
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com 
o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública.  

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos 
ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer 
de comissão especialmente designada pela autoridade máxima 
do órgão.  

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para 
atender aos contingentes militares das Forças Singulares 
brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, 
necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do 
fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da 
Força.  

XXX - na contratação de instituição ou organização, pública 
ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de 
serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei 
federal.    

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto 
nos arts. 3o, 4o, 5o e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, observados os princípios gerais de contratação dela 
constantes.  

XXXII - na contratação em que houver transferência de 
tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de 
Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, 
inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as 
etapas de absorção tecnológica. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 
2012) 

XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins 
lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras 
tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e 
produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de 
baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.  
(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) 

§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste 
artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e 
serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de 
economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) 

§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade que 
integre a administração pública estabelecido no inciso VIII do 
caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que 
produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato 
da direção nacional do SUS. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 
2012) 

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito 
público interno de insumos estratégicos para a saúde 
produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou 
estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da 
administração pública direta, sua autarquia ou fundação em 
projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à 
execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam 
transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o 
Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII deste 
artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data 
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015). 

§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste 
artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e 
serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de 
economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.  

§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade que 
integre a administração pública estabelecido no inciso VIII do 
caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que 
produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato 
da direção nacional do SUS.  

§ 3º A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, 
quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá 
procedimentos especiais instituídos em regulamentação 
específica. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016). 

§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do 
art. 9º à hipótese prevista no inciso XXI do caput. (Incluído pela 
Lei nº 13.243, de 2016). 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no 
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. 

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de 
dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 
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fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.  

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o 
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos.  

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade 
ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 
couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa 
que justifique a dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos 

quais os bens serão alocados.   
 

Seção II 
Da Habilitação 

 
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela 

Lei nº 12.440, de 2011)  
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal.  
 
Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, 

conforme o caso, consistirá em:  
I - cédula de identidade;  
II - registro comercial, no caso de empresa individual;  
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 
Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme o caso, consistirá em: (Redação dada pela 
Lei nº 12.440, de 2011)   

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 
ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual;  

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.  

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a:  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;   

II - (Vetado).  
a) (Vetado).  
b) (Vetado).  
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório.  

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior. 

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através 
de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado.  

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 
de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, 
que inibam a participação na licitação. 

§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de 
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, 
sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 
localização prévia. 

§ 7º (Vetado).  
I - (Vetado).  
II - (Vetado).  
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de 

alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos 
licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito 
de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços 
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.  

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 
aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema 
relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, 
ou que possa comprometer a continuidade da prestação de 
serviços públicos essenciais. 
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§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 
comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o 
inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço 
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração.  

§ 11. (Vetado).  
§ 12. (Vetado).  
 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos 
no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos 
que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, 
vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, 
índices de rentabilidade ou lucratividade.  

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na 
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 
comprovação da qualificação econômico-financeira dos 
licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado.  

§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 

§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação.  

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa 
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.  

§ 6º (Vetado).  
 
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

§ 1º A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei 
poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de 
convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e 
leilão. 

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1o 
do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, 
quanto às informações disponibilizadas em sistema 
informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-

se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação.   

§ 3º A documentação referida neste artigo poderá ser 
substituída por registro cadastral emitido por órgão ou 
entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha 
sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 

§ 4º As empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
tanto quanto possível, atenderão, nas licitações internacionais, 
às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter 
representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente.  

§ 5º Não se exigirá, para a habilitação de que trata este 
artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os 
referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os 
seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo 
de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

§ 6º O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do art. 33 e no 
§ 2o do art. 55, não se aplica às licitações internacionais para a 
aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o 
produto de financiamento concedido por organismo financeiro 
internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência 
estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com 
empresa estrangeira, para a compra de equipamentos 
fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso 
tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, 
nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por 
unidades administrativas com sede no exterior. 

§ 7º A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este 
artigo poderá ser dispensada, nos termos de regulamento, no 
todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa 
e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o valor 
previsto na alínea “a” do inciso II do caput do art. 23. (Incluído 
pela Lei nº 13.243, de 2016). 

 
Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de 

empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 
I - comprovação do compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; 
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que 

deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente 
fixadas no edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 
desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para 
efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 
cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-
financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, podendo a 
Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de 
até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 
individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 
compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas 
assim definidas em lei;  

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, 
na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 
execução do contrato.  

§ 1º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a 
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, 
observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, 
nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 
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Seção III 
Dos Registros Cadastrais 

 
Art. 34.  Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da 

Administração Pública que realizem frequentemente licitações 
manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na 
forma regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. 
(Regulamento) 

§ 1º O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado 
e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, 
obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no 
mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal 
diário, a chamamento público para a atualização dos registros 
existentes e para o ingresso de novos interessados. 

§ 2º É facultado às unidades administrativas utilizarem-se 
de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública. 

 
Art. 35.  Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização 

deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos 
necessários à satisfação das exigências do art. 27 desta Lei. 

 
Art. 36.  Os inscritos serão classificados por categorias, 

tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, 
segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos 
elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30 
e 31 desta Lei. 

§ 1º Aos inscritos será fornecido certificado, renovável 
sempre que atualizarem o registro.  

§ 2º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações 
assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. 

 
Art. 37.  A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou 

cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as 
exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para 
classificação cadastral. 

 
Seção IV 

Do Procedimento e Julgamento 
 
Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
II - comprovante das publicações do edital resumido, na 

forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite; 
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 

administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;  
IV - original das propostas e dos documentos que as 

instruírem; 
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a 

licitação, dispensa ou inexigibilidade;  
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua 

homologação; 
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes 

e respectivas manifestações e decisões; 
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, 

quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;  
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme 

o caso; 
XI - outros comprovantes de publicações; 
XII - demais documentos relativos à licitação. 
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 
previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 
Administração.  

 

Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou 
para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 
superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, 
alínea "c" desta Lei, o processo licitatório será iniciado, 
obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela 
autoridade responsável com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, 
e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis 
de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a 
publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as 
informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. 

Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, consideram-se 
licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com 
realização prevista para intervalos não superiores a trinta dias 
e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos 
similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a cento 
e vinte dias após o término do contrato resultante da licitação 
antecedente.  

 
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem 

em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, 
a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a 
menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, bem como para início 
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou 

retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, 
para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação; 

III - sanções para o caso de inadimplemento; 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto 

básico; 
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação 

do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e 
adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, em 
conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de 
apresentação das propostas; 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e 
parâmetros objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de 
comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, 
informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto; 

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais; 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, 
conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e 
vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou 
faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado 
o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;  

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação 
efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação 
da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até 
a data do adimplemento de cada parcela;  

XII - (Vetado).  
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização 

para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente 
previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado 

a partir da data final do período de adimplemento de cada 
parcela;  

b) cronograma de desembolso máximo por período, em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros; 
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c) critério de atualização financeira dos valores a serem 
pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento;  

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais 
atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 

e) exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta 

Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da 

licitação. 
§ 1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em 

todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, 
permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se 
cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e 
fornecimento aos interessados. 

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 
integrante: 

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, 
desenhos, especificações e outros complementos; 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 
preços unitários;  

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor; 

IV - as especificações complementares e as normas de 
execução pertinentes à licitação.  

§ 3º Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como 
adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, 
a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem 
como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja 
vinculada a emissão de documento de cobrança. 

§ 4º Nas compras para entrega imediata, assim entendidas 
aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista 
para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas:   

I - o disposto no inciso XI deste artigo;  
II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do 

inciso XIV deste artigo, correspondente ao período 
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para 
o pagamento, desde que não superior a quinze dias.  

 
Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 

de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do 
art. 113. 

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 
propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.  

§ 3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não 
o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito 
em julgado da decisão a ela pertinente. 

§ 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu 
direito de participar das fases subsequentes. 

 
Art. 42.  Nas concorrências de âmbito internacional, o edital 

deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do 
comércio exterior e atender às exigências dos órgãos 
competentes. 

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar 
preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o 
licitante brasileiro. 

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente 
contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo 
anterior será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio 
vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo 
pagamento.  

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão 
equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 

§ 4º Para fins de julgamento da licitação, as propostas 
apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos 
gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram 
exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final 
de venda. 

§ 5º  Para a realização de obras, prestação de serviços ou 
aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento 
ou doação oriundos de agência oficial de cooperação 
estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil 
seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as 
condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou 
tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, 
bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, 
inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, 
além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas 
exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que 
também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e 
sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do 
contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 
imediatamente superior.  

§ 6º As cotações de todos os licitantes serão para entrega no 
mesmo local de destino. 

 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com 

observância dos seguintes procedimentos:  
I - abertura dos envelopes contendo a documentação 

relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação; 
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 

inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não 
tenha havido recurso ou após sua denegação; 

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, 
ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os 
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes 
no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda 
com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis;  

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com 
os critérios de avaliação constantes do edital; 

VI - deliberação da autoridade competente quanto à 
homologação e adjudicação do objeto da licitação.  

§ 1º A abertura dos envelopes contendo a documentação 
para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato 
público previamente designado, do qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. 

§ 2º Todos os documentos e propostas serão rubricados 
pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta.  

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no 
que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao 
convite.  

§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes 
(incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe 
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desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 

§ 6º Após a fase de habilitação, não cabe desistência de 
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 

 
Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, 
os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei.  

§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou 
fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda 
que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 
licitantes.  

§ 2º Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 
prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

§ 3º Não se admitirá proposta que apresente preços global 
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração.  

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às 
propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou 
importações de qualquer natureza.  

 
Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo 

a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo 
em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com 
os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de 
licitação, exceto na modalidade concurso:  

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração determinar que 
será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 
preço;  

II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de 

bens ou concessão de direito real de uso.  
§ 2º No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após 

obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, a classificação 
se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 

§ 3º No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os 
licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela 
ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de 
empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo 
anterior.  

§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a 
administração observará o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, de 
23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamente 
o tipo de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de 
outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo.  

§ 5º É vedada a utilização de outros tipos de licitação não 
previstos neste artigo.  

§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas 
tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a 
quantidade demandada na licitação.   

 
Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e 

preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares 
e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4º do 
artigo anterior.  

§ 1º Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o 
seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração 
se propõe a pagar: 

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 
exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita 
então a avaliação e classificação destas propostas de acordo 
com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, 
definidos com clareza e objetividade no instrumento 
convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do 
proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo 
metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a 
serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes 
técnicas a serem mobilizadas para a sua execução; 

II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-
á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham 
atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento 
convocatório e à negociação das condições propostas, com a 
proponente melhor classificada, com base nos orçamentos 
detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo 
como referência o limite representado pela proposta de menor 
preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima; 

III - no caso de impasse na negociação anterior, 
procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os 
demais proponentes, pela ordem de classificação, até a 
consecução de acordo para a contratação; 

IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos 
licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que 
não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a 
proposta técnica. 

§ 2º Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, 
adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte 
procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório: 

I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de 
preços, de acordo com critérios objetivos preestabelecidos no 
instrumento convocatório; 

II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a 
média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de 
preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento 
convocatório. 

§ 3º Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste 
artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e 
mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da 
Administração promotora constante do ato convocatório, para 
fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de 
serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de 
tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, 
atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, 
nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções 
alternativas e variações de execução, com repercussões 
significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e 
durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser 
adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos 
critérios objetivamente fixados no ato convocatório.  

§ 4º (Vetado).    
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Art. 47.  Nas licitações para a execução de obras e serviços, 
quando for adotada a modalidade de execução de empreitada 
por preço global, a Administração deverá fornecer 
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e 
informações necessários para que os licitantes possam elaborar 
suas propostas de preços com total e completo conhecimento do 
objeto da licitação. 

 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório da licitação; 
II - propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 
do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação.  

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 
consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de 
licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, 
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores:   

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, 
ou  

b) valor orçado pela administração.  
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 

anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% 
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 
"a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação 
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º 
do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.   

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas 
as propostas forem desclassificadas, a administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.  

 
Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do 

procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

§ 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de 
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do 
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 
desta Lei. 

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos 
atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação.  

 
Art. 50.  A Administração não poderá celebrar o contrato 

com preterição da ordem de classificação das propostas ou com 
terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de 
nulidade.  

 
Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro 

cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas 
serão processadas e julgadas por comissão permanente ou 
especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 

(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros 
permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela 
licitação. 

§ 1º No caso de convite, a Comissão de licitação, 
excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em 
face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída 
por servidor formalmente designado pela autoridade 
competente.  

§ 2º A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição 
em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será 
integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de 
obras, serviços ou aquisição de equipamentos. 

§ 3º Os membros das Comissões de licitação responderão 
solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, 
salvo se posição individual divergente estiver devidamente 
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão.  

§ 4º A investidura dos membros das Comissões permanentes 
não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade 
de seus membros para a mesma comissão no período 
subsequente. 

§ 5º No caso de concurso, o julgamento será feito por uma 
comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e 
reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores 
públicos ou não. 

 
Art. 52.  O concurso a que se refere o § 4º do art. 22 desta Lei 

deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos 
interessados no local indicado no edital. 

§ 1º O regulamento deverá indicar: 
I - a qualificação exigida dos participantes; 
II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; 
III - as condições de realização do concurso e os prêmios a 

serem concedidos. 
§ 2º Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar 

a Administração a executá-lo quando julgar conveniente. 
 
Art. 53.  O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a 

servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma 
da legislação pertinente. 

§ 1º Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela 
Administração para fixação do preço mínimo de arrematação. 

§ 2º Os bens arrematados serão pagos à vista ou no 
percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por 
cento) e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do 
leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se 
obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no 
edital de convocação, sob pena de perder em favor da 
Administração o valor já recolhido. 

§ 3º Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à 
vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas.  

§ 4ºO edital de leilão deve ser amplamente divulgado, 
principalmente no município em que se realizará.  

 
Capítulo III 

DOS CONTRATOS 
Seção I 

Disposições Preliminares 
 
Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei 

regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão 
as condições para sua execução, expressas em cláusulas que 
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 
em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que 
se vinculam. 
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§ 2º Os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que 
os autorizou e da respectiva proposta.  

 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 
atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 
de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme 
o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 
execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 

para conversão, quando for o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

§ 1º (Vetado).  
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública 

com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas 
no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que 
declare competente o foro da sede da Administração para 
dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do 
art. 32 desta Lei. 

§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços de 
contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da 
arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou 
Município, as características e os valores pagos, segundo o 
disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, 

e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser 
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras.  

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia:  

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda;  

II - seguro-garantia;  
III - fiança bancária.  
§ 2º A garantia a que se refere o caput deste artigo não 

excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor 
atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto 
no parágrafo 3o deste artigo.  

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto 
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente 
aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia 

previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez 
por cento do valor do contrato.  

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou 
restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente. 

§ 5º Nos casos de contratos que importem na entrega de 
bens pela Administração, dos quais o contratado ficará 
depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor 
desses bens. 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser 
prorrogados se houver interesse da Administração e desde que 
isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais 
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses;  

III - (Vetado).  
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas 

de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 
48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.  

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do 
art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento 
e vinte) meses, caso haja interesse da administração.  

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis. 

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato. 

§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado.  

§ 4ºEm caráter excepcional, devidamente justificado e 
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que 
trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por 
até doze meses.  

 
Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos 

instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a 
eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no 
inciso I do art. 79 desta Lei;  

III - fiscalizar-lhes a execução; 
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IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou 
parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente 
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do 
contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como 
na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia 
concordância do contratado. 

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas 
econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para 
que se mantenha o equilíbrio contratual. 

 
Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato 

administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos 
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos. 

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração 
do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu 
causa. 

Seção II 
Da Formalização dos Contratos 

 
Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas 

repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu 
extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se 
formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de 
tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato 
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de 
pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não 
superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, 
inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento. 

 
Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes 

e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a 
sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou 
da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta 
Lei e às cláusulas contratuais.  

Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 
data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, 
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.  

 
Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos 

de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas 
e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos 
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos 
demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 
execução de serviço.  

§ 1º A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital 
ou ato convocatório da licitação. 

§ 2º Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", 
"autorização de compra", "ordem de execução de serviço" ou 
outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto 
no art. 55 desta Lei.  

§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e 
demais normas gerais, no que couber: 

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em 
que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo 
seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; 

II - aos contratos em que a Administração for parte como 
usuária de serviço público. 

§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a 
substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não 
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

 
Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos 

termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a 
qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, 
mediante o pagamento dos emolumentos devidos. 

 
Art. 64.  A Administração convocará regularmente o 

interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 

§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não 
assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 
revogar a licitação independentemente da cominação prevista 
no art. 81 desta Lei. 

§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das 
propostas, sem convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
Seção III 

Da Alteração dos Contratos 
 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos;  

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de 

execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução 

da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face 
de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários;  

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, 
por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o 
valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, 
com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço;  

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
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execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual.  

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite 
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os 
limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:  

I - (VETADO)  
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes.  
§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços 

unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 
§ 1o deste artigo. 

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o 
contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos 
trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos 
custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde 
que regularmente comprovados. 

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados 
ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, 
quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que 
aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial. 

§ 7º (VETADO) 
§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao 

reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento.  

 
Seção IV  

Da Execução dos Contratos 
 
Art. 66.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas 

partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta 
Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

 
Art. 66-A.  (Vide Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência). 
 
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. 

§ 1º O representante da Administração anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

 

Art. 68.  O contratado deverá manter preposto, aceito pela 
Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo 
na execução do contrato. 

 
Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

 
Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado.  

 
Art. 71.  O contratado é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato.  

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante 
o Registro de Imóveis.  

§ 2º A Administração Pública responde solidariamente com 
o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da 
execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.  

§ 3º (Vetado).  
 
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo 

das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar 
partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, 
em cada caso, pela Administração. 

 
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

II - em se tratando de compras ou de locação de 
equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação. 

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande 
vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, 
nos demais, mediante recibo. 

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato. 

§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste 
artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em 
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no 
edital.  

§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação 
a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado 
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 
(quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. 
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Art. 74.  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos 
seguintes casos: 

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; 
II - serviços profissionais; 
III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso 

II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de 
aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de 
funcionamento e produtividade. 

Parágrafo único.  Nos casos deste artigo, o recebimento será 
feito mediante recibo. 

 
Art. 75.  Salvo disposições em contrário constantes do edital, 

do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais 
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

 
Art. 76.  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, 

obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 
contrato. 

Seção V 
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos 

 
Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 

sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em 
lei ou regulamento. 

 
Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a 

Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da 
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou 
fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem 
justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

VII - o desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, 
anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência 
civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do 
contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;  

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, 
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;  

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, 
local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais 
naturais especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

 
Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do artigo anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo 
no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 
Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 
IV - (Vetado).   
§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a 
XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será 
este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a 

data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 
§ 3º (Vetado).  
§ 4º (Vetado).  
§ 5º Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do 

contrato, o cronograma de execução será prorrogado 
automaticamente por igual tempo. 

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior 
acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções 
previstas nesta Lei: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local 
em que se encontrar, por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, 
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do 
contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Lei; 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da 
Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o 
limite dos prejuízos causados à Administração. 

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste 
artigo fica a critério da Administração, que poderá dar 
continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

§ 2º É permitido à Administração, no caso de concordata do 
contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de 
determinadas atividades de serviços essenciais. 

§ 3º Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser 
precedido de autorização expressa do Ministro de Estado 
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competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o 
caso. 

§ 4º A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior 
permite à Administração, a seu critério, aplicar a medida 
prevista no inciso I deste artigo. 

 
Capítulo IV 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 81.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica aos 
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º desta Lei, que 
não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.  

 
Art. 82.  Os agentes administrativos que praticarem atos em 

desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os 
objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei 
e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

 
Art. 83.  Os crimes definidos nesta Lei, ainda que 

simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando 
servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, 
emprego, função ou mandato eletivo.  

 
Art. 84.  Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, 

aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem 
remuneração, cargo, função ou emprego público.  

§ 1º Equipara-se a servidor público, para os fins desta Lei, 
quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, 
assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, 
direto ou indireto, do Poder Público.  

§ 2º A pena imposta será acrescida da terça parte, quando 
os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de 
cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da 
Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista, fundação pública, ou outra entidade 
controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.  

 
Art. 85.  As infrações penais previstas nesta Lei pertinem às 

licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios, e respectivas autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e 
quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto.  

 
Seção II 

Das Sanções Administrativas 
 
Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato 

sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1º A multa a que alude este artigo não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, 
será descontada da garantia do respectivo contratado.  

§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for 
o caso, cobrada judicialmente. 

 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:  

I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de 
competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário 
Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III) 

 
Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 

anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
Seção III 

Dos Crimes e das Penas 
 
Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 

previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades 
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:  

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  
Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da 
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, 
para celebrar contrato com o Poder Público.  

 
Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 

ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  
 
Art. 91.  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 

privado perante a Administração, dando causa à instauração de 
licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser 
decretada pelo Poder Judiciário:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
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Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer 
modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em 
favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos 
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos 
contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem 
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 
121 desta Lei:  

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.  
Parágrafo único.  Incide na mesma pena o contratado que, 

tendo comprovadamente concorrido para a consumação da 
ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, 
injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais.  

 
Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de 

qualquer ato de procedimento licitatório:  
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
 
Art. 94.  Devassar o sigilo de proposta apresentada em 

procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de 
devassá-lo:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.  
 
Art. 95.  Afastar ou procura afastar licitante, por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além 
da pena correspondente à violência.  

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem se abstém 
ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.  

 
Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação 

instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou 
contrato dela decorrente:  

I - elevando arbitrariamente os preços;  
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria 

falsificada ou deteriorada;  
III - entregando uma mercadoria por outra;  
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da 

mercadoria fornecida;  
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais 

onerosa a proposta ou a execução do contrato:  
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  
 
Art. 97.  Admitir à licitação ou celebrar contrato com 

empresa ou profissional declarado inidôneo:  
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
Parágrafo único.  Incide na mesma pena aquele que, 

declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a 
Administração.  

 
Art. 98.  Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a 

inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou 
promover indevidamente a alteração, suspensão ou 
cancelamento de registro do inscrito:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
 
Art. 99.  A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta 

Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e 
calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao 
valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente 
auferível pelo agente.  

§ 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa 
ou inexigibilidade de licitação.  

§ 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme 
o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.  

 

Seção IV 
Do Processo e do Procedimento Judicial 

 
Art. 100.  Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal 

pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público 
promovê-la.  

 
Art. 101.  Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos 

desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por 
escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as 
circunstâncias em que se deu a ocorrência.  

Parágrafo único.  Quando a comunicação for verbal, 
mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo 
apresentante e por duas testemunhas.  

 
Art. 102.  Quando em autos ou documentos de que 

conhecerem, os magistrados, os membros dos Tribunais ou 
Conselhos de Contas ou os titulares dos órgãos integrantes do 
sistema de controle interno de qualquer dos Poderes verificarem 
a existência dos crimes definidos nesta Lei, remeterão ao 
Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia.  

 
Art. 103.  Será admitida ação penal privada subsidiária da 

pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no 
que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo 
Penal.  

 
Art. 104.  Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita, 
contado da data do seu interrogatório, podendo juntar 
documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não 
superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda 
produzir.  

 
Art. 105.  Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e 

praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas 
pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a 
cada parte para alegações finais.  

 
Art. 106.  Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro 

de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz 10 (dez) dias para 
proferir a sentença.  

 
Art. 107.  Da sentença cabe apelação, interponível no prazo 

de 5 (cinco) dias.  
 
Art. 108.  No processamento e julgamento das infrações 

penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas 
execuções que lhes digam respeito, aplicar-se-ão, 
subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de 
Execução Penal.  

 
Capítulo V 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 

desta Lei;   
f) aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa; 
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II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou 
do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de 
Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis da intimação do ato. 

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", 
"b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência e 
multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e 
"b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi 
adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 

§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste 
artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 
ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. 

§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 

§ 5º Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo 
estejam com vista franqueada ao interessado. 

§ 6º Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade 
de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no 
parágrafo 3o deste artigo serão de dois dias úteis.   

 
Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos 
neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

Art. 111.  A Administração só poderá contratar, pagar, 
premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado 
desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e 
a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no 
regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. 

Parágrafo único.  Quando o projeto referir-se a obra 
imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, 
documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia 
de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de 
qualquer natureza e aplicação da obra. 

 
Art. 112.  Quando o objeto do contrato interessar a mais de 

uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a 
entidade interessada, responder pela sua boa execução, 
fiscalização e pagamento. 

§ 1º Os consórcios públicos poderão realizar licitação da 
qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos 
celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação 
consorciados.  

§ 2º É facultado à entidade interessada o acompanhamento 
da licitação e da execução do contrato.  

 
Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos 

e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo 
Tribunal de Contas competente, na forma da legislação 

pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração 
responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade 
da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem 
prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 

§ 1ºQualquer licitante, contratado ou pessoa física ou 
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos 
integrantes do sistema de controle interno contra 
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto 
neste artigo. 

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do 
sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o 
dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das 
propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-
se os órgãos ou entidades da Administração interessada à 
adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas.   

 
Art. 114.  O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-

qualificação de licitantes nas concorrências, a ser procedida 
sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida 
da qualificação técnica dos interessados. 

§ 1º A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita 
mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela 
imediatamente superior. 

§ 2º Na pré-qualificação serão observadas as exigências 
desta Lei relativas à concorrência, à convocação dos 
interessados, ao procedimento e à análise da documentação.  

 
Art. 115.  Os órgãos da Administração poderão expedir 

normas relativas aos procedimentos operacionais a serem 
observados na execução das licitações, no âmbito de sua 
competência, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único.  As normas a que se refere este artigo, após 
aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas 
na imprensa oficial. 

 
Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, 

aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração.  

§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos 
ou entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela 
organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:  

I - identificação do objeto a ser executado;  
II - metas a serem atingidas;  
III - etapas ou fases de execução;  
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;  
V - cronograma de desembolso;  
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim 

da conclusão das etapas ou fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 

comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o 
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador.  

§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador 
dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara 
Municipal respectiva. 

§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita 
conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos 
casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o 
saneamento das impropriedades ocorrentes:  

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular 
aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da 
legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de 
fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou 
órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente 
do sistema de controle interno da Administração Pública;  
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II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou 
fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais de Administração Pública nas contratações e 
demais atos praticados na execução do convênio, ou o 
inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas;  

III - quando o executor deixar de adotar as medidas 
saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos 
ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.  

§ 4º Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de 
instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da 
dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em 
prazos menores que um mês.  

§ 5º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do 
convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua 
finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que 
integrará as prestações de contas do ajuste. 

§ 6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão 
repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de 
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente do órgão ou entidade titular dos 
recursos.  

 
Art. 117.  As obras, serviços, compras e alienações realizados 

pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal 
de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas 
três esferas administrativas. 

 
Art. 118.  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as 

entidades da administração indireta deverão adaptar suas 
normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei. 

 
Art. 119.  As sociedades de economia mista, empresas e 

fundações públicas e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo 
anterior editarão regulamentos próprios devidamente 
publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei. 

Parágrafo único.  Os regulamentos a que se refere este 
artigo, no âmbito da Administração Pública, após aprovados 
pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os 
respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser 
publicados na imprensa oficial. 

 
Art. 120.  Os valores fixados por esta Lei poderão ser 

anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará 
publicar no Diário Oficial da União, observando como limite 
superior a variação geral dos preços do mercado, no período.  

 
Art. 121.  O disposto nesta Lei não se aplica às licitações 

instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua 
vigência, ressalvado o disposto no art. 57, nos parágrafos 1o, 2o 
e 8o do art. 65, no inciso XV do art. 78, bem assim o disposto no 
"caput" do art. 5o, com relação ao pagamento das obrigações na 
ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de 
noventa dias contados da vigência desta Lei, separadamente 
para as obrigações relativas aos contratos regidos por 
legislação anterior à Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Parágrafo único.  Os contratos relativos a imóveis do 
patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do 
Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas 
alterações, e os relativos a operações de crédito interno ou 

externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do 
Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, 
aplicando-se esta Lei, no que couber. 

 
Art. 122.  Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á 

procedimento licitatório específico, a ser estabelecido no Código 
Brasileiro de Aeronáutica. 

 
Art. 123.  Em suas licitações e contratações administrativas, 

as repartições sediadas no exterior observarão as 
peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma 
de regulamentação específica. 

 
Art. 124.  Aplicam-se às licitações e aos contratos para 

permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos 
desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o 
assunto.  

Parágrafo único.  As exigências contidas nos incisos II a IV 
do § 2o do art. 7o serão dispensadas nas licitações para concessão 
de serviços com execução prévia de obras em que não foram 
previstos desembolso por parte da Administração Pública 
concedente.   

 
Art. 125.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 126.  Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21 de novembro de 
1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 2.360, de 16 de setembro de 
1987, a Lei no 8.220, de 4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei 
no 5.194, de 24 de dezembro de 1966.  

 
Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Independência e 

105o da República. 
 

ITAMAR FRANCO 
 

Questões 
 
01. (CRC-RO - Contador – FUNCAB/2015). Em situação 

hipotética na qual seja possível para o ente público licitar, mas 
a licitação - respeitado o interesse público - não seja 
conveniente nem oportuna, estará configurada a: 

(A) inviabilidade da competição. 
(B) vedação da licitação. 
(C) exigibilidade da licitação. 
(D) dispensa da licitação. 
(E) inexigibilidade da licitação. 
 
02. (Colégio Pedro II - Engenheiro Área (Civil) – Acesso 

Público/2015). A licitação é dispensável: 
(A) para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou 

prestados no país, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer 
de comissão especialmente designada pela autoridade máxima 
do órgão.  

(B) nos casos de emergência ou de calamidade pública 
para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos e 
ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período. 

(C) para locação ou permissão de uso de bens imóveis de 
uso comercial de âmbito local com área até 350m² (trezentos 
e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de 
programas de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública. 

(D) para contratação de obra complementar, desde que 
atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 
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aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante 
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

(E) para contratação de serviços técnicos relativos a 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, com profissionais 
ou empresas de notória especialização. 

 
03. (Sergipe Gás S.A. - Assistente Técnico – FCC/2013) 

Hipótese prevista na Lei nº 8.666/1993 para dispensa de 
prévia licitação:  

(A) contratação de serviços de publicidade.  
(B) alienação de bens inservíveis.  
(C) aquisição de equipamento ou programa de informática.  
(D) aquisição de bens mediante sistema de registro de 

preços.  
(E) venda de títulos, na forma da legislação pertinente. 
 
04. (DPE/TO - Assistente de Defensoria Pública – 

COPESE/UFT/2012) Sobre cadastro de fornecedores referido 
na Lei n. 8.666/1993 é correto afirmar, EXCETO: 

(A) Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da 
Administração Pública que realizem frequentemente 
licitações manterão registros cadastrais para efeito de 
habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 
dois anos. 

(B) O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado 
e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, 
obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no 
mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal 
diário, a chamamento público para a atualização dos registros 
existentes e para o ingresso de novos interessados. 

(C) É facultado às unidades administrativas utilizarem-se 
de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública. 

(D) Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-
se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, 
segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos 
elementos constantes da documentação relacionada nesta lei. 

 
05. (Consórcio Intermunicipal Grande ABC - Gestor de 

Políticas Públicas Regionais – CAIP-IMES/2015). Convite é 
a modalidade de licitação: 

(A) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da 
licitação em número mínimo de dois, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados, e convocados por escrito, no 
mínimo, com três dias de antecedência. 

(B) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da 
licitação em número máximo de três, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito, 
no mínimo, com dois dias de antecedência. 

(C) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da 
licitação em número mínimo de três, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito, 
no mínimo, com três dias de antecedência. 

(D) entre interessados no ramo pertinente ao objeto da 
licitação em número máximo de três, escolhidos pela unidade 
administrativa, registrados, e convocados por escrito ou 
verbalmente, no mínimo, com trinta dias de antecedência. 

 
06. (CNMP -Técnico do CNMP – Administração – 

FCC/2015). Dentre as modalidades de licitação, é correto 
afirmar: 

(A) Tomada de preço é a modalidade mais simples, 
destinada às contratações de pequeno valor, consistente na 
solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, 
registrados ou não, para que presentem suas propostas, no 
prazo mínimo de cinco dias úteis. 

(B) Pregão é a modalidade de licitação utilizável para a 
venda de bens móveis inservíveis para a Administração, 
produtos legalmente apreendidos ou empenhados e também 

para os bens imóveis cuja aquisição haja derivado de 
procedimento judicial ou de dação em pagamento. 

(C) Concorrência é a cabível qualquer que seja o valor de 
seu objeto, em que se admite a participação de quaisquer 
interessados, registrados ou não, que satisfaçam as condições 
do edital, convocados com antecedência mínima de 45 ou 30 
dias. 

(D) Concurso é destinado à escolha de trabalho técnico ou 
artístico, predominantemente de criação intelectual. É usado 
comumente na seleção de projetos, onde se busca a melhor 
técnica, e não o menor preço. Aos classificados pode-se 
atribuir prêmio ou remuneração. 

(E) Convite é a licitação para contratos de valor estimado 
imediatamente superior ao estabelecido para a tomada de 
preço, realizada entre interessados previamente cadastrados, 
observada a necessária qualificação 

 
07. (TRE/AM - Analista Judiciário – FCC/2010) De 

acordo com a Lei nº 8.666/93, é inexigível a licitação 
(A) para a aquisição de bens destinados exclusivamente a 

pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela 
CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento à 
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. 

(B) para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou 
prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer 
de comissão especialmente designada pela autoridade máxima 
do órgão. 

(C) na celebração de contrato de programa com ente da 
Federação ou com entidade de sua administração indireta, 
para a prestação de serviços públicos de forma associada nos 
termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em 
convênio de cooperação. 

(D) para a celebração de contratos de prestação de 
serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito 
das respectivas esferas de governo, para atividades 
contempladas no contrato de gestão. 

(E) para a aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca. 

 
08. (FCC – TRF 5ª Região - Analista Judiciário - 2010) 

Sobre dispensa e inexigibilidade de licitação, é certo que, 
(A) a dispensa de licitação ocorre ante a impossibilidade 

de competição. 
(B) a inexigibilidade decorre da impossibilidade de 

competição. 
(C) as causas de dispensa de licitação previstas na 

legislação são meramente exemplificativas. 
(D) a alienação de bens imóveis da Administração 

adquiridos por meio de dação em pagamento pode ser feita 
com dispensa de licitação. 

(E) para a compra de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de 
localização condicionem a sua escolha, sendo o preço 
compatível com o mercado, é inexigível a licitação. 

 
09. (TRT 8ª Região - Técnico Judiciário - FCC/2010) A 

modalidade de licitação entre interessados previamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, é denominada 

(A) concorrência. 
(B) convite. 
(C) tomada de preços. 
(D) leilão. 
(E) concurso. 
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10. (TRT 8ª Região - Técnico Judiciário - FCC/2010) 
Para a contratação de obras e serviços de engenharia com 
valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais), ressalvadas as hipóteses de dispensa e de 
inexigibilidade, deve ser feita licitação na modalidade 

(A) pregão. 
(B) tomada de preços. 
(C) convite. 
(D) leilão. 
(E) concorrência. 
 
11. (TRE/RR - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

- FCC/2015) Um determinado órgão público pretende 
contratar associação de portadores de deficiência física, sem 
fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação 
de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado. Nesse caso e nos termos da Lei n° 
8.666/93, a licitação é 

(A) obrigatória na modalidade concorrência. 
(B) inexigível. 
(C) dispensável. 
(D) obrigatória na modalidade convite. 
(E) obrigatória na modalidade pregão. 
 
12. (UFRN – Administrador - COMPERVE/2015) O aviso 

do edital de licitação, feito por órgão ou entidade da 
administração pública estadual, municipal ou do distrito 
federal, deve ser publicado em jornal diário de grande 
circulação no Estado e, se houver, em jornal de circulação no 
município ou na região onde será realizada a licitação. Para o 
concurso, o tempo que deve ser observado desde a publicação 
até o dia da abertura das propostas é de 

(A) 60 dias. 
(B) 30 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 45 dias. 
 
13. (DPE/MT - Contador - FGV/2015) Segundo a Lei nº 

8.666/93, a concorrência corresponde à modalidade de 
licitação entre 

(A) quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto. 

(B) interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

(C) interessados do ramo pertinente ao objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados, em número 
mínimo de três pela unidade administrativa. 

(D) quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial. 

(E) quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação. 

 
14. (Pref. São Miguel de Boa Vista/SC - Coordenador 

Administrativo da Estratégia Saúde na Família – 
INCAPEL/2012) A Lei nº 10.520 criou a modalidade de 
licitação denominada de pregão, quanto a essa nova 
modalidade de licitação, assinale a alternativa correta. 

(A) Essa modalidade de licitação serve para aquisição de 
bens e serviços especiais. 

(B) O pregão serve para aquisição de bens e serviços 
comuns. 

(C) O pregão deverá ser realizado presencial, não 
admitindo ser realizado o pregão por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação. 

(D) O prazo de validade das propostas do pregão é de 30 
(trinta) dias. 

(E) No pregão consideram-se bens e serviços especiais, 
aqueles que não conseguem ser definidos objetivamente em 
edital.  

 
15. (Pref. São Miguel de Boa Vista/SC - Coordenador 

Administrativo da Estratégia Saúde na Família – 
INCAPEL/2012) A fase externa do pregão é iniciada com a 
convocação dos interessados e observa algumas regras, entre 
elas o prazo fixado para a apresentação das propostas, o qual 
deverá ser de: 

(A) Não será superior a 10 (dez) dias corridos. 
(B) Não será inferior de 7 (sete) dias úteis. 
(C) Não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 
(D) Não será superior a (5) cinco corridos. 
(E) Não será superior a 8(oito) dias úteis. 
 
16. (MDS - Atividades Técnicas de Suporte - Nível III – 

CETRO/2015). São princípios básicos de licitação, tratados na 
Lei nº 8.666/1993, exceto:  

(A) Legalidade. 
(B) Impessoalidade. 
(C) Moralidade. 
(D) Publicidade. 
(E) Sigilo. 
 
17. (IF/BA - Assistente em Administração – 

FUNRIO/2014). Dentre os princípios básicos da licitação, 
aquele em que, uma vez estabelecidas as regras do certame, 
nem licitante, nem Administração Pública delas podem se 
afastar é 

(A) subjetividade. 
(B) conservadorismo. 
(C) vinculação ao instrumento convocatório. 
(D) adjudicação compulsória. 
(E) julgamento básico. 
 
18. (IF/BA - Auxiliar em Administração – 

FUNRIO/2014). Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações, são princípios básicos da licitação 

(A) legalidade, impessoalidade e moralidade. 
(B) julgamento subjetivo, impessoalidade e moralidade. 
(C) publicidade, objetividade e cerceamento de defesa. 
(D) continuidade, julgamento subjetivo e publicidade. 
(E) universalidade, prudência e adjudicação compulsória. 

 
19. (CRM-PR - Assistente Administrativo – 

Quadrix/2014). De acordo com a Lei nº 8.666/93, a 
celebração de contratos com terceiros na Administração 
Pública deve ser necessariamente precedida de licitação, 
ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação. Alguns princípios básicos norteiam os 
procedimentos licitatórios. Aquele que obriga a Administração 
a observar nas suas decisões critérios objetivos previamente 
estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo 
na condução dos procedimentos da licitação, é o: 

(A) Princípio da Legalidade. 
(B) Princípio da Isonomia. 
(C) Princípio da Impessoalidade. 
(D) Princípio da Probidade Administrativa. 
(E) Princípio da Celeridade 
 
20. (MPC/MS - Analista de Contas – FCC/2013). Nos 

crimes e sanções penais na licitação, Lei no 8.666/1993, 
(A) o crime de devassar o sigilo de proposta não alcança 

todas as modalidades de licitação, mas apenas a concorrência 
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pública, por tratar-se de modalidade utilizada para maiores 
contratações. 

(B) aplica-se somente a pena de multa quando cometidos 
na forma culposa. 

(C) não constitui crime o ato de deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de 
licitação. 

(D) aquele que, declarado inidôneo, participar de licitação, 
apresentando proposta, só comete crime se vier a celebrar 
contrato com a Administração. 

(E) a pena de multa será calculada em índices percentuais, 
cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

 
21. (PGE/RJ - Técnico Superior de Análise Contábil – 

FCC). A pena de multa, nos crimes relacionados a licitações, 
não poderá superar o seguinte percentual do contrato licitado 
ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação: 

(A) quinze por cento. 
(B) dez por cento. 
(C) oito por cento. 
(D) sete por cento. 
(E) cinco por cento. 
 
22. (AL/AM - Procurador – ISAE/2011). Relativamente 

aos crimes contra as licitações, assinale a afirmativa incorreta.  
(A) Constitui crime dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.  

(B) A pena de multa, cominada nos crimes contra as 
licitações (arts. 89 a 98 da Lei 8.666/93), consiste no 
pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da 
vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível 
pelo agente.  

(C) Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos dos 
crimes da lei de licitações (Lei 8.666/93), a iniciativa do 
Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito, informações 
sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que 
se deu a ocorrência. Os crimes da referida lei são todos de ação 
penal pública condicionada à representação.  

(D) Constitui crime devassar o sigilo de proposta 
apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassá-lo.  

(E) O produto da arrecadação da multa, cominada aos 
condenados por crime contra as licitações (arts. 89 a 98 da Lei 
8.666/93), reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, 
Distrital, Estadual ou Municipal. 

 
23. (TER/MS - Analista Judiciário - Área 

Administrativa – CESPE/2013). Acerca das sanções penais 
para crimes praticados em licitações, assinale a opção correta. 

(A) Caberá, com exclusividade, à Advocacia Geral da União 
propor a ação para buscar a sanção penal e a reparação dos 
possíveis danos ao erário. 

(B) As penas previstas na legislação para os envolvidos 
nesses crimes são, exclusivamente, a prisão e a perda do cargo 
público. 

(C) Inexiste cumulatividade de penas, cabendo ao 
magistrado a escolha da pena mais indicada para o caso em 
análise. 

(D) Comprovado o superfaturamento decorrente de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, o fornecedor ou 
prestador do serviço contratado nessas condições responderá 
solidariamente com o agente público pelo dano causado à 
Fazenda Pública. 

(E) A persecução penal para esses crimes se dará por 
intermédio de ação privada condicionada. 

 
 

Respostas 
01. Resposta: D 
De acordo com Matheus Carvalho em sua obra Manual de 

Direito Administrativo/2015: 
 
“Quanto à dispensa de licitação, ela se verifica em situações 

em que, não obstante seja viável a competição entre 
particulares, ela torna-se inconveniente ao interesse público, 
já que toda licitação envolve custos para a Administração e nas 
hipóteses de dispensa, o legislador o faz como uma 
ponderação de interesses.  

Deve haver um processo de justificação embasando 
fundamentalmente a dispensa e a inexigibilidade e depois 
disso é enviado para ratificação pela autoridade do órgão. 
Ressalvado o fato de serem hipóteses de contratação direta, 
dispensa e inexigibilidade não são expressões sinônimas e 
ocorrem em situações diversas.” 

 
02. Resposta: A 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...) 
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, 

produzidos ou prestados no País, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. 

 
03. Resposta E 
Consoante o disposto no artigo 17, inciso II, alínea “d”, da 

Lei nº 8.666/93 a licitação será dispensada para a venda de 
títulos, na forma da legislação pertinente. 

 
04. Resposta: A 
Para os fins da Lei nº 8.666/93, os órgãos e entidades da 

Administração Pública que realizem frequentemente 
licitações manterão registros cadastrais para efeito de 
habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 
um ano (art. 34). Desta forma, a alternativa que não se 
enquadra nas disposições acerca do cadastro de fornecedores 
é a “A”, uma vez que menciona ser o prazo de 2 (dois) anos. 

 
05. Resposta: C 
Art. 22, lei 8666/93 
(...) 
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados 

do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 
06. Resposta: D 
Art. 22, lei 8666 
São modalidades de licitação: 
(...) 
§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração 
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

 
07. Resposta: E. 
A alternativa correta é a “E”, haja vista que dentre as 

hipóteses de inexigibilidade previstas no art. 25 da Lei nº 
8.666/93, está previsto que é inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, em especial para 
aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
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possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou 
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

 
08. Resposta: B. 
O principal aspecto que se deve observar para saber 

diferenciar a dispensa da inexigibilidade de licitação é que nos 
casos de inexigibilidade não há possibilidade de competição, 
porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às 
necessidades da Administração, por outro lado nos casos de 
dispensa a possibilidade de competição existe, no entanto, a lei 
faculta a dispensa do processo licitatório deixando a decisão à 
Administração, no exercício de sua competência 
discricionária. 

 
09. Resposta: C. 
Prevista no art. 22, § 2.º, da Lei n. 8.666/93, a tomada de 

preço pode ser definida como “modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação”.  

 
10. Resposta: E. 
Segundo preleciona o artigo 23, inciso I, alínea “c”, da Lei 

nº 8.666/93 a contratação de obras e serviços de engenharia 
com valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), deve ser feita licitação na modalidade de 
concorrência. A concorrência está prevista no art. 22, § 1.º, da 
Lei n. 8.666/93 e pode ser definida como “modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de 
seu objeto”. A concorrência pública é a modalidade de licitação 
utilizada, via de regra, para maiores contratações, aberta a 
quaisquer interessados que preencham os requisitos 
estabelecidos no edital. 

11. Resposta: C 
De acordo com o art. 24, XX da Lei de Licitações, é 

dispensável o processo licitatório para a contratação de 
associação de portadores de deficiência física, sem fins 
lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou 
entidades da Administração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado. 

 
12. Resposta: D 
O § 4º do art. 22 da Lei de Licitações determina que, na 

modalidade concurso, o edital deve ser publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 dias. 

 
13. Resposta: A 
A alternativa A está em plena consonância com o que prega 

o § 1º do art. 22 da Lei de Licitações. Esse artigo assim define 
concorrência: “é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto.” 

 
14. Resposta: B. 
A Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no âmbito 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei.  

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, 
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 
Art. 2º (VETADO) 
§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização 

de recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 

... 
Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 

(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 
 
15. Resposta: C. 
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio 

de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente 
federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 
licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do 
regulamento de que trata o art. 2º; 

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 
indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital; 

III - do edital constarão todos os elementos definidos na 
forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o 
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas 
à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na 
forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998; 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior 
a 8 (oito) dias úteis. 

 
16. Resposta: E 
É aquele que estabelece que as propostas de uma licitação 

devem ser apresentadas de modo sigiloso, sem que se dê 
acesso público aos seus conteúdos. 

 
17. Resposta: C 
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 

administrador e dos administrados. Significa que as regras 
traçadas para o procedimento devem ser fielmente 
observadas por todos. Se a regra não é respeitada, o 
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via 
administrativa ou judicial.” (Manual de Direito Administrativo, 
26ª edição, 2013, p. 246). 

 
18. Resposta: A 
Art. 3º, lei 8666/93A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

 
19. Resposta: C 
Significa que a Administração Pública não poderá atuar 

discriminando pessoas, a Administração Pública deve 
permanecer numa posição de neutralidade em relação às 
pessoas privadas. 
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20. Resposta: E 
Art. 99, caput, Lei 8666/93 A pena de multa cominada nos 

arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base 
corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou 
potencialmente auferível pelo agente. 

 
21. Resposta: E 
Art. 99, Lei 8666/93 A pena de multa cominada nos arts. 

89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na 
sentença e calculada em índices percentuais, cuja base 
corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou 
potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 
22. Resposta: C 
Art. 101, Lei 8666/93 Qualquer pessoa poderá provocar, 

para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, 
fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua 
autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a 
ocorrência. 

 
23. Resposta: D 
Art. 25, Lei 8666/93 É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 
(   ) 
§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de 

dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 
responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

 

 
 
Conceito: agente público refere-se àquela pessoa física a 

qual exerce uma função pública, seja qual for esta modalidade 
de função (mesário, jurado, funcionário público aprovado em 
concurso público, etc.).  

 
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Direito 

Administrativo, editora ATLAS, São Paulo, 2014: 
 
Agente público é toda pessoa física que presta serviços ao 

Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta. 
 
Antes da Constituição atual, ficavam excluídos os que 

prestavam serviços às pessoas jurídicas de direito privado 
instituídas pelo Poder Público (fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista). Hoje o artigo 37 exige a 
inclusão de todos eles. 

 

A denominação “agente público” é tratada como gênero do 
qual são espécies os agentes políticos, servidores públicos, 
agentes militares e particulares em colaboração: 

 
Exercício: é o momento em que o servidor dá início ao 

desempenho das atribuições de trabalho que lhes são 
conferidas. A data do exercício é considerada o marco inicial 
para produção dos efeitos jurídicos referentes a vida funcional 
do servidor público, além de ser marco para o início do estágio 
probatório, contagem do tempo de contribuição para 
aposentadoria no futuro é também marco para o período 
aquisitivo para a percepção de férias e outras vantagens 
remuneratórias. 

 
Investidura é um ato complexo, exigindo, segundo Hely 

Lopes Meirelles, a manifestação de vontade de mais de um 
órgão administrativo – a nomeação é feita pelo Chefe do 
Executivo; a posse e o exercício são dados pelo Chefe da 
Repartição. 

 
O art. 37, inc. I, da Constituição Federal dispõe que os 

brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei terão acesso aos cargos, aos empregos e 
às funções públicas. 

Essa norma é de eficácia contida. Enquanto não há lei 
regulamentando, não é possível sua aplicação. A Constituição 
Federal permitiu o amplo acesso aos cargos, aos empregos e às 
funções públicas, porém, excepciona-se a relação trazida pelo 
§ 3.º do art. 12 da Constituição Federal, que define os cargos 
privativos de brasileiros natos: 

Presidente da República e Vice; 
Presidente da Câmara dos Deputados; 
Presidente do Senado; 
Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
Carreira diplomática; 
Oficial das Forças Armadas. 
 
O art. 37, inc. II, da Constituição Federal estabelece que 

para a investidura em cargo ou emprego público é necessário 
a aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego. 

A exigência de concurso é válida apenas para os cargos de 
provimento efetivo – aqueles preenchidos em caráter 
permanente. 

Os cargos preenchidos em caráter temporário não 
precisam ser precedidos de concurso, pois a situação 
excepcional e de temporariedade, que fundamenta sua 
necessidade, é incompatível com a criação de um concurso 
público. 

Para os cargos em comissão também não se exige concurso 
público (art.37, inc. V), desde que as atribuições sejam de 
direção, chefia e assessoramento. Esses devem ser 
preenchidos nas condições e nos percentuais mínimos 
previstos em lei. 

Para as funções de confiança não se impõe o concurso 
público, no entanto a mesma norma acima mencionada 
estabelece que tal função será exercida exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo. 

É de dois anos, prorrogável uma vez por igual período o 
prazo de vigência do concurso público (art. 37, III, da 
Constituição Federal). Durante o prazo do concurso, o 
aprovado não tem direito adquirido à contratação. Há apenas 
uma expectativa de direito em relação a esta. 

O art. 37, inc. IV, apenas assegura ao aprovado o direito 
adquirido de não ser preterido por novos concursados. 

 
 
 
 

6. Agentes administrativos. 6.1. 
Investidura e exercício da função 

pública. 6.2. Direitos e deveres 
dos funcionários públicos; 

regimes jurídicos. 6.3. Processo 
administrativo: conceito, 

princípios, fases e modalidades. 
6.4. Lei nº 8.112/1990 e suas 

alterações. 
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PODERES, DEVERES E PRERROGATIVAS 
 
Poderes: é um poder-dever de eficiência, de probidade e o 

de prestar contas etc. 
 
Deveres: Previsto no artigo 116, da Lei 8112/90: 
Art. 116.  São deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações 

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de 

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão 

do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando 
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de 
outra autoridade competente para apuração;  

VII - zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
IX - manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa; 
X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 
Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII 

será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela 
autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando ampla defesa. 

 
Prerrogativas: são os direitos e vantagens dos servidores 

públicos, quais sejam: vencimento, indenizações, gratificações, 
diárias, adicionais, férias, licenças, concessões e direito de 
petição.   

Indenizações: de acordo com o art. 51 da Lei nº 8.112/90 
as indenizações são constituídas pela ajuda de custo, diárias, 
transporte e auxílio moradia. 

Diárias: essa prerrogativa está regulamentada no art. 58 
da Lei nº 8.112/90. É devida ao servidor que se afastar da sede 
em caráter eventual ou transitório para outro ponto do 
território nacional ou para o exterior. São destinadas a 
indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana. 

Gratificações e Adicionais: são tratados no art. 61 da Lei 
nº 8.112/90 que as discrimina, a saber: retribuição pelo 
exercício de função de direção, chefia e assessoramento, 
gratificação natalina, adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de 
serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, 
outros (relativos ao local ou à natureza do trabalho), 
gratificação por encargo de curso ou concurso. 

Férias: é um direito que o servidor alcança após cumprir o 
período aquisitivo (12 meses). Consiste em um período de 30 
dias de descanso que podem ser cumuladas até o máximo de 
dois períodos, bem como podem ser parceladas em até três 
etapas. 

Licenças: de acordo com o art. 81 da referida lei a licença 
é concedida por motivo de doença em pessoa da família, de 
afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço 
militar, para a atividade política, para capacitação, para tratar 
de interesses particulares e para desempenho de mandato 
classista. 

Concessões: existem quando é permitido ao servidor se 
ausentar sem ter que arcar com quaisquer prejuízos. O art. 97 

da Lei nº 8.112/90 elenca as hipóteses de concessão, vejamos: 
por um dia para doação de sangue, pelo período 
comprovadamente necessário para alistamento ou 
recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso a dois 
dias, por oito dias consecutivos em razão de casamento, 
falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 
padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela ou 
irmãos. 

Direito de Petição: o direito de petição existe para a 
defesa do direito ou interesse legítimo. É instrumento 
utilizado pelo servidor e dirigido à autoridade competente que 
deve decidir. 

 
REGIME DISCIPLINAR 

 
Primeiramente, atente-se aos deveres do servidor público 

(art. 116 da lei nº 8.112/90): 
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II – ser leal às instituições a que servir; 
III – observar as normas legais e regulamentares; 
IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
V – atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações 

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito 

ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 
VI – levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; 
VII – zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público; 
VIII – guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
IX – manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa; 
X – ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI – tratar com urbanidade as pessoas; 
XII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 
 
Por outro lado, o art. 117, do mesmo instrumento legal, 

elenca as proibições dos servidores públicos: 
 
I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 

autorização do chefe imediato; 
II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartição; 
III – recusar fé a documentos públicos; 
IV – opor resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço; 
V – promover manifestação de apreço ou desapreço no 

recinto da repartição; 
VI – cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 

previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-
se a associação profissional ou sindical, ou a partido político; 

VIII – manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo 
grau civil; 

IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade da função pública; 

X – participar de gerência ou administração de sociedade 
privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, 
exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 

XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a 
repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios 
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, 
e de cônjuge ou companheiro; 
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XII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de 
qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 

XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 
estrangeiro; 

XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XV – proceder de forma desidiosa; 
XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares; 
XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao 

cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e 
transitórias; 

XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o 
horário de trabalho; 

XIX – recusar -se a atualizar seus dados cadastrais quando 
solicitado. 

 
Caso o servidor infrinja os deveres e as proibições expostas 

nos arts. 116 e 117 da Lei nº 8.112/90, estará sujeito a 
determinadas penalidades. Vejamos o seguinte quadro 
esquemático: 

 
ADVERTÊNCIA SUSPENSÃO DEMISSÃO 
Irregularidades: 

Art. 117, I ao VIII e 
XIX 

Irregularidade
s: Art. 117, XVII e 

XVIII 

Irregularida
des: Art. 117, IX 
ao XVI e art. 132 

Será feita por 
escrito nos assentos 

funcionais 

Será feita por 
escrito nos 

assentos funcionais 

Sindicância 
(até 30 dias) 

Prazo 
prescricional: 180 

dias 

Prazo 
prescricional: 2 

anos 

Prazo 
prescricional: 5 

anos 
Cancelamento do 

registro: 3 anos 
Cancelamento 

do registro: 5 anos 
_______________

_____ 
Procedimento: 

-sindicância (30 
dias + 30 dias) 

Procedimento: 
-sindicância: 

30 dias + 30 dias 
-PAD: 60 dias + 

60 dias 

Procediment
o: 

-PAD: 60 
dias + 60 dias 

-Rito 
sumário 

(abandono de 
cargos, acúmulo 

de cargos e 
inassiduidade 

habitual): 30 dias 
+ 15 dias 

 Observação: 
será possível a 
conversão da 
suspensão em 

multa na base de 
50% sobre o 

vencimento ou 
remuneração 

diária 

 

 
Responsabilidade dos Agentes Públicos: No que diz 

respeito à responsabilidade dos servidores, podemos dizer 
que ao exercer funções públicas, os servidores públicos não 
estão desobrigados de se responsabilizar por seus atos, tanto 
atos públicos quanto atos administrativos, além dos atos 
políticos, dependendo de sua função, cargo ou emprego. 

Esta responsabilidade é algo indispensável na atividade 
administrativa, ou seja, enquanto houver exercício irregular 
de direito ou de poder a responsabilidade deve estar presente. 
É uma forma de manter a soberania e a autenticidade dos 
órgãos públicos. 

Quanto o Estado repara o dano, fica com direito de 
regresso contra o responsável, isto é, com o direito de 
recuperar o valor da indenização junto ao agente que causou o 
dano.  

Efetivamente, o direito de regresso, em sede de 
responsabilidade estatal, configura-se na pretensão do Estado 

em buscar do seu agente, responsável pelo dano, a 
recomposição do erário, uma vez desfalcado do montante 
destinado ao pagamento da indenização à vítima. Nesse 
aspecto, o direito de regresso é o direito assegurado ao Estado 
no sentido de dirigir sua pretensão indenizatória contra o 
agente responsável pelo dano, quando tenha este agido com 
culpa ou dolo. 

 
O agente público poderá ser responsabilizado nos âmbitos 

civil, penal e administrativo. 
 
a) Responsabilidade Civil: Neste caso, responsabilidade 

civil se refere à responsabilidade patrimonial, que faz 
referência aos Atos Ilícitos e que traz consigo a regra geral da 
responsabilidade civil, que é de reparar o dano causado a 
outrem. O órgão público, confirmada a responsabilidade de 
seus agentes, como preceitua a no art.37, §6, parte final do 
Texto Maior, é "assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa", descontará nos 
vencimentos do servidor público, respeitando os limites 
mensais, a quantia exata para o ressarcimento do dano. 

 
b) Responsabilidade Administrativa: A 

responsabilidade administrativa é apurada em processo 
administrativo, assegurando-se ao servidor o contraditório e a 
ampla defesa. Uma vez constatada a prática do ilícito 
administrativo, ficará o servidor sujeito à sanção 
administrativa adequada ao caso, que poderá ser advertência, 
suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou 
destituição de função comissionada. A penalidade deve 
sempre ser motivada pela autoridade competente para sua 
aplicação, sob pena de ser nula. Na motivação da penalidade, 
devem estar presentes os motivos de fato (os atos irregulares 
praticados pelo servidor) e os motivos de direito (os 
dispositivos legais ou regulamentares violados e a penalidade 
prevista). Se durante a apuração da responsabilidade 
administrativa a autoridade competente verificar que o ilícito 
administrativo também está capitulada como ilícito penal, 
deve encaminhar cópia do processo administrativo ao 
Ministério Público, que irá mover ação penal contra o servidor  

 
c) Responsabilidade Penal: A responsabilidade penal do 

servidor é a que resulta de uma conduta tipificada por lei como 
infração penal. A responsabilidade penal abrange crimes e 
contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. Muitos 
dos crimes funcionais estão definidos no Código Penal, artigos 
312 a 326, como o peculato, a concussão, a corrupção passiva, 
a prevaricação etc. Outros estão previstos em leis especiais 
federais. A responsabilidade penal do servidor é apurada em 
Juízo Criminal. Se o servidor for responsabilizado penalmente, 
sofrerá uma sanção penal, que pode ser privativa de liberdade 
(reclusão ou detenção), restritiva de direitos (prestação 
pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à 
comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de 
direitos e limitação de fim de semana) ou multa (Código Penal, 
art. 32). 

Importante ressaltar que a decisão penal, apurada por 
causa da responsabilidade penal do servidor, só terá reflexo na 
responsabilidade civil do servidor se o ilícito penal tiver 
ocasionado prejuízo patrimonial (ilícito civil). A 
responsabilidade civil do servidor será afastada se, no 
processo criminal, o servidor for absolvido por ter sido 
declarada a inexistência do fato ou, quando o fato realmente 
existiu, não tenha sido imputada sua autoria ao servidor. 
Notem que, se o servidor for absolvido por falta ou 
insuficiência de provas, a responsabilidade civil não será 
afastada. 
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REGIME JURÍDICO 
 
Os agentes públicos na administração pública em geral, 

estão sujeitos às regras estabelecidas em seus estatutos e 
regimentos internos. Ocorre que os servidores públicos 
federais são regidos pela Lei 8.112/90. Vejamos alguns 
aspectos importantes cobrados pelas bancas: 

 
Provimento: Segundo Hely Lopes Meirelles, é o ato pelo 

qual se efetua o preenchimento do cargo público, com a 
designação de seu titular. Pode ser: 

a) originário ou inicial: quando o agente não possui 
vinculação anterior com a Administração Pública; 

b) derivado: pressupõe a existência de um vínculo com a 
Administração.  

Subdivide-se em: 
a) horizontal: ocorre de um cargo para outro sem ascensão 

na carreira; 
b) vertical: o provimento se dá com ascensão na carreira. 
Divide-se nas seguintes formas: 
a) nomeação: é o único caso de provimento originário, já 

que o servidor dependerá da aprovação prévia em concurso 
público e não possuirá relação anterior com o Estado. Segundo 
o art. 9º da Lei n. 8.112/90, a nomeação se dará: 

I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de 
provimento efetivo ou de carreira; 

II – em comissão, inclusive na condição de interino, para 
cargos de confiança vagos. 

 
b) promoção: esta, por sua vez, é forma de provimento 

derivado (neste caso o agente público já se encontra ocupando 
o cargo) onde o servidor passará a exercer um cargo mais 
elevado dentro da carreira exercida. 

 
c) readaptação: também é forma de provimento derivado 

onde o servidor que sofreu alguma limitação física ou mental 
será readaptado a exercer uma outra função, desde que haja 
disponibilidade de vaga (caso contrário, exercerá suas funções 
como excedente, até a ocorrência de vaga).  

 
d) reversão: é o retorno do servidor aposentado. É possível 

em duas hipóteses:  
-No caso de aposentadoria por invalidez, o servidor 

retornará à função anteriormente exercida quando a junta 
médica oficial declarar insubsistentes os motivos da 
aposentadoria; OU  

-No interesse da Administração, desde que: tenha 
solicitado a reversão; a aposentadoria tenha sido voluntária; 
estável quando na atividade; a aposentadoria tenha ocorrido 
nos cinco anos anteriores à solicitação; exista cargo vago. 

 
e) aproveitamento: é o retorno do servidor posto em 

disponibilidade a um cargo com atribuições e vencimentos 
compatíveis com o anteriormente ocupado. 

  
f) reintegração: trata-se do retorno do servidor estável no 

cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens, conforme estabelecem os artigos 28 da Lei n. 
8.112/90 c/c art. 41, § 2º, da CF. 

Caso seja extinto o cargo, o servidor será posto em 
disponibilidade, sendo possível seu aproveitamento em outro 
cargo. Caso o cargo esteja provido, três situações poderão 
ocorrer seu atual ocupante:  

-será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à 
indenização; ou  

                                                 
17 Mazza, Alexandre. Manual de direito administrativo/Alexandre 
Mazza. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

-aproveitado em outro cargo; ou  
-posto em disponibilidade.  
 
g) recondução: é a volta do servidor estável ao cargo 

anteriormente ocupado. Ela se dará nas seguintes hipóteses:  
-inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 

ou  
-reintegração do anterior ocupante.  
 
Vacância: 
Relaciona-se com o surgimento de vaga no cargo público 

ocupado pelo servidor nas seguintes hipóteses: 
a) exoneração; 
b) demissão; 
c) promoção; 
d) readaptação; 
e) aposentadoria; 
f) posse em outro cargo inacumulável; 
g) falecimento. 
 
Remoção: 
Segundo as sábias palavras de Alexandre Mazza: 
 
“Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de 

ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de 
sede. A remoção pode ser: a) de ofício: no interesse da 
Administração; b) a pedido, a critério da Administração ou, para 
outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração. Pode ocorrer remoção a pedido, para outra 
localidade, nas seguintes hipóteses (art. 36, III, da Lei n. 
8.112/90): 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também 
servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi 
deslocado no interesse da Administração; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro 
ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 
médica oficial; 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em 
que o número de interessados for superior ao número de vagas, 
de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade 
em que aqueles estejam lotados.”17. 

 
Redistribuição: 
A redistribuição ocorre quando há deslocamento do 

CARGO de provimento efetivo para outro órgão ou entidade do 
mesmo poder, desde que observadas as seguintes regras: 

- Interesse da administração; 
- Equivalência de vencimentos; 
- Manutenção da essência das atribuições do cargo; 
- Vinculação entre os graus de responsabilidade e 

complexidade das atividades; 
- Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou 

habilitação profissional; 
- Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as 

finalidades institucionais do órgão ou entidade. 
 
Substituição:  
Os cargos de chefia e direção, quando necessário, deverão 

ser substituídos de acordo com o regimento interno, ou, no 
caso de omissão, previamente designados pelo dirigente 
máximo do órgão ou entidade. 

 
Vejamos abaixo o que traz a legislação a respeito, 

com as atualizações referentes. 
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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 – REGIME 
JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO, 

DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS 
FEDERAIS, E SUAS ALTERAÇÕES 

 
A lei 8.112/90 instituiu o Regime Legal que abrange os 

servidores públicos em âmbito Federal, ou seja, para os 
servidores públicos civis da União apenas. Com a edição desta 
lei, foi instituído o chamado regime jurídico único a estes 
servidores, contudo, com a promulgação da Emenda 
Constitucional 19/98, atualmente há a possibilidade da 
convivência entre os regimes estatutário e celetista no âmbito 
da mesma entidade. Assim, não existe mais Regime Jurídico 
Único, mas a lei não foi revogada, pois permanecem as regras do 
regime estatutário. 

Os servidores públicos abrangido por esta lei são apenas os 
federais, considerados pessoas legalmente investidas em cargos 
públicos, para efeitos desta Lei. 

 
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais. 

Título I 
Capítulo Único 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime 
especial, e das fundações públicas federais. 

 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa 

legalmente investida em cargo público. 
 
Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 
devem ser cometidas a um servidor. 

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os 
brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e 
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em 
caráter efetivo ou em comissão. 

 
Art. 4º É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo 

os casos previstos em lei. 
 

Título II 
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e 

Substituição 
Capítulo I 

Do Provimento 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo 

público: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo; 
V - a idade mínima de dezoito anos; 
VI - aptidão física e mental. 
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência 

de outros requisitos estabelecidos em lei. 
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 

direito de se inscrever em concurso público para provimento 
de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

§ 3º As universidades e instituições de pesquisa científica 
e tecnológica federais poderão prover seus cargos com 

professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com 
as normas e os procedimentos desta Lei.  

Art. 6º O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante 
ato da autoridade competente de cada Poder. 

 
Art.7º A investidura em cargo público ocorrerá com a 

posse. 
 
Art.  8º São formas de provimento de cargo público: 
I - nomeação; 
II - promoção; 
III - (Revogado); 
IV - (Revogado); 
V - readaptação; 
VI - reversão; 
VII - aproveitamento; 
VIII - reintegração; 
IX - recondução. 
 

Seção II 
Da Nomeação 

 
Art.  9º A nomeação far-se-á: 
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de 

provimento efetivo ou de carreira; 
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para 

cargos de confiança vagos.  
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em 

comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter 
exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem 
prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese 
em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o 
período da interinidade. 

 
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo 

isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade. 

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o 
desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, 
serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema 
de carreira na Administração Pública Federal e seus 
regulamentos.  

Seção III 
Do Concurso Público 

 
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, 

podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem 
a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, 
condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor 
fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e 
ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente 
previstas.  

  
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois ) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período. 

§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua 
realização serão fixados em edital, que será publicado no 
Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. 

§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver 
candidato aprovado em concurso anterior com prazo de 
validade não expirado. 

 
Seção IV 

Da Posse e do Exercício 
  
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo 

termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as 
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, 
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que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer 
das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da 
publicação do ato de provimento.  

§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de 
publicação do ato de provimento, em licença prevista nos 
incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 
I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o 
prazo será contado do término do impedimento.  

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração 
específica. 

§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por 
nomeação.  

§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração de 
bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração 
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública. 

§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse 
não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo. 

  
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia 

inspeção médica oficial. 
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for 

julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 
 
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo público ou da função de confiança.  
§ 1º É de quinze dias o prazo para o servidor empossado 

em cargo público entrar em exercício, contados da data da 
posse.  

§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado 
sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, 
se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, 
observado o disposto no art. 18.  

§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para 
onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe 
exercício.  

§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá 
com a data de publicação do ato de designação, salvo quando 
o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro 
motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após 
o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta 
dias da publicação.  

 
Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 

exercício serão registrados no assentamento individual do 
servidor. 

Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor 
apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao 
seu assentamento individual. 

 
Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, 

que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da 
data de publicação do ato que promover o servidor.  

 
Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro 

município em razão de ter sido removido, redistribuído, 
requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no 
mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da 
publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário 
para o deslocamento para a nova sede.  

§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou 
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será 
contado a partir do término do impedimento.  

§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos 
estabelecidos no caput.  

  
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho 

fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos 

cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 
quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de 
seis horas e oito horas diárias, respectivamente.  

§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança submete-se a regime de integral dedicação ao 
serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser 
convocado sempre que houver interesse da Administração.  

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a duração de 
trabalho estabelecida em leis especiais.  

 
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório 
por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: (Vide 
EMC nº 19). 

I - assiduidade;  
II - disciplina;  
III - capacidade de iniciativa;  
IV - produtividade;  
V- responsabilidade.  
§ 1º 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio 

probatório, será submetida à homologação da autoridade 
competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada 
por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com 
o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou 
cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores 
enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.  

§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.  

§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer 
quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de 
direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de 
lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou 
entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de 
provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.  

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão 
ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos 
arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para 
participar de curso de formação decorrente de aprovação em 
concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.  

§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as 
licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 86 e 
96, bem assim na hipótese de participação em curso de 
formação, e será retomado a partir do término do 
impedimento.  

 
Seção V 

Da Estabilidade 
 
Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e 

empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de 
efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19). 

 
Atualmente o prazo mencionado é de 3 anos (36 

meses) de efetivo exercício para o servidor público (de 
forma geral), adquirir estabilidade é o que está previsto na 
Constituição Federal, que foi alterado após a Emenda nº 
19/98. Embora, a Lei nº 8.112/90, no artigo 20 cite o prazo 
de 24 meses para que o servidor adquira estabilidade 
devemos considerar que o correto é o texto inserido na 
Constituição Federal. Como não houve uma revogação 
expressa de tais normas elas permanecem nos textos legais, 
mesmo que na prática não são aplicadas, pois ferem a CF 
(existe uma revogação tácita dessas normas).  

 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 77 

Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa. 

 
Seção VI 

Da Transferência 
 
Art. 23. (Revogado). 
 

Seção VII 
Da Readaptação 

 
Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo 

de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica. 

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o 
readaptando será aposentado. 

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições 
afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e 
equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de 
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como 
excedente, até a ocorrência de vaga.  

 
Seção VIII 

Da Reversão 
 
Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor 

aposentado:  
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar 

insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou  
II - no interesse da administração, desde que:  
a) tenha solicitado a reversão;  
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;  
c) estável quando na atividade;  
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos 

anteriores à solicitação;  
e) haja cargo vago.  
§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo 

resultante de sua transformação.  
§ 2º O tempo em que o servidor estiver em exercício será 

considerado para concessão da aposentadoria.  
§ 3º No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o 

servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga.  

§ 4º O servidor que retornar à atividade por interesse da 
administração perceberá, em substituição aos proventos da 
aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, 
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia 
anteriormente à aposentadoria.  

§ 5º O servidor de que trata o inciso II somente terá os 
proventos calculados com base nas regras atuais se 
permanecer pelo menos cinco anos no cargo.  

§ 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste 
artigo.  

 
Art. 26. (Revogado). 
  
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver 

completado 70 (setenta) anos de idade. 
 

Seção IX 
Da Reintegração 

 
Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor 

estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua 
demissão por decisão administrativa ou judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens. 

§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor 
ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 
31. 

§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual 
ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à 
indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto 
em disponibilidade. 

 
Seção X 

Da Recondução 
 
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao 

cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro 

cargo; 
II - reintegração do anterior ocupante. 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de 

origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o 
disposto no art. 30. 

 
Seção XI 

Da Disponibilidade e do Aproveitamento 
 
Art. 30. O retorno à atividade de servidor em 

disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório 
em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado. 

 
Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil 

determinará o imediato aproveitamento de servidor em 
disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou 
entidades da Administração Pública Federal. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3º do art. 37, o 
servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob 
responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado 
aproveitamento em outro órgão ou entidade.  

 
Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e 

cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em 
exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta 
médica oficial. 

 
Capítulo II 

Da Vacância 
 
Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de: 
I - exoneração; 
II - demissão; 
III - promoção; 
IV - (Revogado); 
V - (Revogado); 
VI - readaptação; 
VII - aposentadoria; 
VIII - posse em outro cargo inacumulável; 
IX - falecimento. 
 
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do 

servidor, ou de ofício. 
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: 
I - quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório; 
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em 

exercício no prazo estabelecido. 
 
Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa 

de função de confiança dar-se-á:  
I - a juízo da autoridade competente; 
II - a pedido do próprio servidor. 
Parágrafo único. (Revogado). 
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Capítulo III 
Da Remoção e da Redistribuição 

Seção I 
Da Remoção 

 
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido 

ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede. 

 Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, 
entende-se por modalidades de remoção:  

I - de ofício, no interesse da Administração;  
II - a pedido, a critério da Administração;  
III - a pedido, para outra localidade, independentemente 

do interesse da Administração:  
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também 

servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 
foi deslocado no interesse da Administração;  

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro 
ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, condicionada à comprovação por 
junta médica oficial;  

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese 
em que o número de interessados for superior ao número de 
vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou 
entidade em que aqueles estejam lotados.  

 
Seção II 

Da Redistribuição 
 
Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de 

provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo 
Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, 
observados os seguintes preceitos:  

I - interesse da administração;  
II - equivalência de vencimentos;  
III - manutenção da essência das atribuições do cargo;  
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e 

complexidade das atividades;  
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou 

habilitação profissional;  
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as 

finalidades institucionais do órgão ou entidade.  
§ 1º A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento 

de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, 
inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de 
órgão ou entidade.  

§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará 
mediante ato conjunto entre o órgão central do SIPEC e os 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
envolvidos.  

§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou 
entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no 
órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído 
será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na 
forma dos arts. 30 e 31.  

§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em 
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do 
órgão central do SIPEC, e ter exercício provisório, em outro 
órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.  

 
Capítulo IV 

Da Substituição 
 
Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de 

direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial 
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso 
de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo 
do órgão ou entidade.  

§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, 
sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou 
função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do 
titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar 
pela remuneração de um deles durante o respectivo período.  

§ 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do 
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza 
Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais 
do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na 
proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o 
referido período.  

  
Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares 

de unidades administrativas organizadas em nível de 
assessoria. 

 
Título III 

Dos Direitos e Vantagens 
Capítulo I 

Do Vencimento e da Remuneração 
 
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
 
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei. 

§ 1º A remuneração do servidor investido em função ou 
cargo em comissão será paga na forma prevista no art. 62. 

§ 2º O servidor investido em cargo em comissão de órgão 
ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração 
de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 93. 

§ 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é irredutível. 

§ 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos 
de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou 
entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de 
trabalho. 

§ 5º Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao 
salário mínimo.  

 
Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, 

a título de remuneração, importância superior à soma dos 
valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de 
Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as 
vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61. 

 
Art. 43 (Revogado). 
 
Art. 44. O servidor perderá: 
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem 

motivo justificado;  
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos 

atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de 
que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de 
compensação de horário, até o mês subsequente ao da 
ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.  

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério 
da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo 
exercício.  

 
Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, 

nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. 
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§ 1ºMediante autorização do servidor, poderá haver 
consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a 
critério da administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento.   (Redação dada pela Lei nº 13.172, 
de 2015). 

§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1o 
não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração 
mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados 
exclusivamente para: (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 
2015). 

I - a amortização de despesas contraídas por meio de 
cartão de crédito; ou (Incluído pela Lei nº 13.172, de 2015). 

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do 
cartão de crédito.  (Incluído pela Lei nº 13.172, de 2015). 

 
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas 

até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao 
servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, 
no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a 
pedido do interessado.  

§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao 
correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou 
pensão.  

§ 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no 
mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será 
feita imediatamente, em uma única parcela.  

§ 3º Na hipótese de valores recebidos em decorrência de 
cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a 
sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles 
atualizados até a data da reposição.  

 
Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for 

demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito.  

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo 
previsto implicará sua inscrição em dívida ativa.  

 
Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não 

serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos 
casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. 

 
Capítulo II 

Das Vantagens 
 
Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao 

servidor as seguintes vantagens: 
I - indenizações; 
II - gratificações; 
III - adicionais. 
§1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou 

provento para qualquer efeito. 
§2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao 

vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em 
lei. 

 
Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, 

nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer 
outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento. 

 
Seção I 

Das Indenizações 
 
Art. 51. Constituem indenizações ao servidor: 
I - ajuda de custo; 
II - diárias; 
III - transporte. 
IV - auxílio-moradia. 
 

Art. 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos 
incisos I a III do art. 51, assim como as condições para a sua 
concessão, serão estabelecidos em regulamento.  

 
Subseção I 

Da Ajuda de Custo 
 
Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as 

despesas de instalação do servidor que, no interesse do 
serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de 
domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento 
de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou 
companheiro que detenha também a condição de servidor, 
vier a ter exercício na mesma sede.  

§ 1º Correm por conta da administração as despesas de 
transporte do servidor e de sua família, compreendendo 
passagem, bagagem e bens pessoais. 

§ 2º À família do servidor que falecer na nova sede são 
assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de 
origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito. 

§ 3º Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de 
remoção previstas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 
36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014) 

  
Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração 

do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não 
podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) 
meses. 

 
Art. 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que 

se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato 
eletivo. 

 
Art. 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não 

sendo servidor da União, for nomeado para cargo em 
comissão, com mudança de domicílio. 

Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do art. 
93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando 
cabível. 

 
Art. 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de 

custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova 
sede no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
Subseção II 
Das Diárias 

  
Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em 

caráter eventual ou transitório para outro ponto do território 
nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias 
destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária 
com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme 
dispuser em regulamento.  

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo 
devida pela metade quando o deslocamento não exigir 
pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio 
diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.  

§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede constituir 
exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a 
diárias. 

§ 3º Também não fará jus a diárias o servidor que se 
deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração 
urbana ou microrregião, constituídas por municípios 
limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle 
integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e 
competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros 
considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, 
hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas 
para os afastamentos dentro do território nacional.  
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Art. 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da 
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede 
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, 
restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto 
no caput. 

 
Subseção III 

Da Indenização de Transporte 
 
Art. 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao 

servidor que realizar despesas com a utilização de meio 
próprio de locomoção para a execução de serviços externos, 
por força das atribuições próprias do cargo, conforme se 
dispuser em regulamento. 

 
Subseção IV 

Do Auxílio-Moradia 
 
Art. 60-A. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das 

despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com 
aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado 
por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a 
comprovação da despesa pelo servidor.  

 
Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se 

atendidos os seguintes requisitos:  
I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo 

servidor;  
II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe 

imóvel funcional;  
III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou 

tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário 
ou promitente cessionário de imóvel no Município aonde for 
exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem 
averbação de construção, nos doze meses que antecederem a 
sua nomeação;  

IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor 
receba auxílio-moradia;  

V - o servidor tenha se mudado do local de residência para 
ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de 
Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes;  

VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou 
função de confiança não se enquadre nas hipóteses do art. 58, 
§ 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do 
servidor;  

VII - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha 
residido no Município, nos últimos doze meses, aonde for 
exercer o cargo em comissão ou função de confiança, 
desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro 
desse período; e  

VIII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração 
de lotação ou nomeação para cargo efetivo.  

IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 
2006.  

Parágrafo único. Para fins do inciso VII, não será 
considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro 
cargo em comissão relacionado no inciso V.  

 
Art. 60-C. (Revogado pela Lei nº 12.998, de 2014)  
 
Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do cargo em comissão, 
função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado.  

§ 1º O valor do auxílio-moradia não poderá superar 25% 
(vinte e cinco por cento) da remuneração de Ministro de 
Estado.  

§ 2º Independentemente do valor do cargo em comissão ou 
função comissionada, fica garantido a todos os que 
preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 
1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

 
Art. 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação 

de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de 
imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês.  

 
Seção II 

Das Gratificações e Adicionais 
 
Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas 

nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes 
retribuições, gratificações e adicionais:  

I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e 
assessoramento;  

II - gratificação natalina; 
III - (Revogado)  
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, 

perigosas ou penosas; 
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
VI - adicional noturno; 
VII - adicional de férias; 
VIII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. 
 IX - gratificação por encargo de curso ou concurso.  
 

Subseção I 
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, 

Chefia e Assessoramento 
 
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em 

função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de 
provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida 
retribuição pelo seu exercício. 

Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração 
dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art.  9º. 

 
Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal 

Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da 
retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou 
assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de 
Natureza Especial a que se referem os arts.  3º e 10 da Lei no 
8.911, de 11 de julho de 1994, e o art.  3º da Lei no 9.624, de 2 
de abril de 1998.  

Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo 
somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos 
servidores públicos federais.  

 
Subseção II 

Da Gratificação Natalina 
 
Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um 

doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês 
de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) 
dias será considerada como mês integral. 

 
Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês 

de dezembro de cada ano. 
Parágrafo único. (VETADO). 
 
Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação 

natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada 
sobre a remuneração do mês da exoneração. 

 
Art. 66. A gratificação natalina não será considerada para 

cálculo de qualquer vantagem pecuniária. 
 

Subseção III 
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Do Adicional por Tempo de Serviço 
 
Art. 67. (Revogado)  
 

Subseção IV 
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou 

Atividades Penosas 
 
Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em 

locais insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. 

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos 
riscos que deram causa a sua concessão. 

 
Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de 

servidores em operações ou locais considerados penosos, 
insalubres ou perigosos. 

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será 
afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das 
operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas 
atividades em local salubre e em serviço não penoso e não 
perigoso. 

 
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, 

de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as 
situações estabelecidas em legislação específica. 

 
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos 

servidores em exercício em zonas de fronteira ou em 
localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, 
condições e limites fixados em regulamento. 

 
Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam 

com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob 
controle permanente, de modo que as doses de radiação 
ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na 
legislação própria. 

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo 
serão submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses. 

 
Subseção V 

Do Adicional por Serviço Extraordinário 
 
Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora 
normal de trabalho. 

 
Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário 

para atender a situações excepcionais e temporárias, 
respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada. 

 
Subseção VI 

Do Adicional Noturno 
 
Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 

compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 
(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 
25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 
cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, 
o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a 
remuneração prevista no art. 73. 

 
Subseção VII 

Do Adicional de Férias 
 

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao 
servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente 
a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 

Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de 
direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em 
comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo 
do adicional de que trata este artigo. 

 
Subseção VIII 

Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 
 
Art. 76-A. A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 

é devida ao servidor que, em caráter eventual: 
I - atuar como instrutor em curso de formação, de 

desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído 
no âmbito da administração pública federal;  

II - participar de banca examinadora ou de comissão para 
exames orais, para análise curricular, para correção de provas 
discursivas, para elaboração de questões de provas ou para 
julgamento de recursos intentados por candidatos;  

III - participar da logística de preparação e de realização de 
concurso público envolvendo atividades de planejamento, 
coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, 
quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas 
atribuições permanentes;  

IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de 
exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar 
essas atividades.  

§ 1º Os critérios de concessão e os limites da gratificação 
de que trata este artigo serão fixados em regulamento, 
observados os seguintes parâmetros:  

I - o valor da gratificação será calculado em horas, 
observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida;  

II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 
120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada 
situação de excepcionalidade, devidamente justificada e 
previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento 
e vinte) horas de trabalho anuais;  

III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos 
seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento 
básico da administração pública federal:  

a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se 
tratando de atividades previstas nos incisos I e II do caput 
deste artigo;  

b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se 
tratando de atividade prevista nos incisos III e IV do caput 
deste artigo.  

§ 2º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 
somente será paga se as atividades referidas nos incisos do 
caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das 
atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser 
objeto de compensação de carga horária quando 
desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do §  
4º do art. 98 desta Lei.  

§ 3º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não 
se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para 
qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de 
cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de 
cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.  

 
Capítulo III 
Das Férias 

 
Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias, que 

podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso 
de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que 
haja legislação específica. (Férias de Ministro - Vide) 

§1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão 
exigidos 12 (doze) meses de exercício. 
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§2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao 
serviço. 

§3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, 
desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da 
administração pública.  

 
Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será 

efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo 
período, observando-se o disposto no §1º deste artigo. 
fica.  (Férias de Ministro - Vide) 

§ 1°(Revogado); 
§2º (Revogado); 
§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em 

comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias 
a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze 
avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 
quatorze dias.  

§ 4º A indenização será calculada com base na 
remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório.  

§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor 
adicional previsto no inciso XVII do art.  7º da Constituição 
Federal quando da utilização do primeiro período.  

 
Art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente 

com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias 
consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, 
proibida em qualquer hipótese a acumulação. 

Parágrafo único. (Revogado). 
 
Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por 

motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação 
para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do 
serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade. (Férias de Ministro - Vide) 

Parágrafo único. O restante do período interrompido será 
gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77.  

 
Capítulo IV 

Das Licenças 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença: 
I - por motivo de doença em pessoa da família; 
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
III - para o serviço militar; 
IV - para atividade política; 
 V - para capacitação;  
VI - para tratar de interesses particulares; 
VII - para desempenho de mandato classista. 
§ 1º A licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem 

como cada uma de suas prorrogações serão precedidas de 
exame por perícia médica oficial, observado o disposto no art. 
204 desta Lei.  

§ 2º (Revogado)  
§ 3º É vedado o exercício de atividade remunerada durante 

o período da licença prevista no inciso I deste artigo. 
  
Art. 82. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias 

do término de outra da mesma espécie será considerada como 
prorrogação. 

 
Seção II 

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da 
Família 

 
Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por 

motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos 
filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que 

viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 
mediante comprovação por perícia médica oficial. 

§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta 
do servidor for indispensável e não puder ser prestada 
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante 
compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do 
art. 44.  

§ 2º A licença de que trata o caput, incluídas as 
prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze 
meses nas seguintes condições:  

I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida 
a remuneração do servidor; e  

II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem 
remuneração.  

§ 3º O início do interstício de 12 (doze) meses será contado 
a partir da data do deferimento da primeira licença concedida.  

§ 4º A soma das licenças remuneradas e das licenças não 
remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, 
concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, 
observado o disposto no § 3º, não poderá ultrapassar os 
limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2º. 

 
Seção III 

Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge 
 
Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para 

acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para 
outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o 
exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e 
Legislativo. 

§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem 
remuneração. 

§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou 
companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório 
em órgão ou entidade da Administração Federal direta, 
autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de 
atividade compatível com o seu cargo. 

 
Seção IV 

Da Licença para o Serviço Militar 
 
Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será 

concedida licença, na forma e condições previstas na legislação 
específica. 

Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor 
terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o 
exercício do cargo. 

 
Seção V 

Da Licença para Atividade Política 
 
Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, 

durante o período que mediar entre a sua escolha em 
convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a 
véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral. 

§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo na localidade 
onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, 
chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será 
afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia 
seguinte ao do pleito.  

§ 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia 
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, 
assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo 
período de três meses.  
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Seção VI 
Da Licença para Capacitação 

 
Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o 

servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por 
até três meses, para participar de curso de capacitação 
profissional.  

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o 
caput não são acumuláveis. 

Art. 88. e 89 - (Revogado) 
 
Art. 90. (VETADO). 
 

Seção VII 
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 
Art. 91. A critério da Administração, poderão ser 

concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que 
não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de 
assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, 
sem remuneração. 

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a 
qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do 
serviço. 

 
Seção VIII 

Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista 
 
Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem 

remuneração para o desempenho de mandato em 
confederação, federação, associação de classe de âmbito 
nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade 
fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de 
gerência ou administração em sociedade cooperativa 
constituída por servidores públicos para prestar serviços a 
seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII 
do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e 
observados os seguintes limites: 

I - para entidades com até 5.000 (cinco mil) associados, 2 
(dois) servidores; (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014) 

II - para entidades com 5.001 (cinco mil e um) a 30.000 
(trinta mil) associados, 4 (quatro) servidores; (Redação dada 
pela Lei nº 12.998, de 2014) 

III - para entidades com mais de 30.000 (trinta mil) 
associados, 8 (oito) servidores. (Redação dada pela Lei nº 
12.998, de 2014) 

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos 
para cargos de direção ou de representação nas referidas 
entidades, desde que cadastradas no órgão competente. 
(Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014) 

§ 2º A licença terá duração igual à do mandato, podendo 
ser renovada, no caso de reeleição. (Redação dada pela Lei nº 
12.998, de 2014) 

Capítulo V 
Dos Afastamentos 

Seção I 
Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou 

Entidade 
 
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em 

outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou 
do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: 

I - para exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança; 

II - em casos previstos em leis específicas. 
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou 

entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, 
mantido o ônus para o cedente nos demais casos.  

§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou 
sociedade de economia mista, nos termos das respectivas 
normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela 
remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da 
retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária 
efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou 
entidade de origem.  

§ 3º A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no 
Diário Oficial da União.  

§ 4º Mediante autorização expressa do Presidente da 
República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício 
em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha 
quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo 
certo.  

§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou 
servidor por ela requisitado, as disposições dos §§ 1º e 2º 
deste artigo.  

§ 6º As cessões de empregados de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro 
Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de 
pagamento de pessoal, independem das disposições contidas 
nos incisos I e II e §§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do 
empregado cedido condicionado a autorização específica do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos 
casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada.  

 § 7° O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
com a finalidade de promover a composição da força de 
trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de 
empregado ou servidor, independentemente da observância 
do constante no inciso I e nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

 
Seção II 

Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo 
 
Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-

se as seguintes disposições: 
I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, 

ficará afastado do cargo; 
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do 

cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 
III - investido no mandato de vereador: 
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as 

vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo; 

b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado 
do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

§ 1º No caso de afastamento do cargo, o servidor 
contribuirá para a seguridade social como se em exercício 
estivesse. 

§ 2º O servidor investido em mandato eletivo ou classista 
não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para 
localidade diversa daquela onde exerce o mandato. 

 
Seção III 

Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior 
 
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para 

estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da 
República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a 
missão ou estudo, somente decorrido igual período, será 
permitida nova ausência. 

§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não 
será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse 
particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, 
ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com 
seu afastamento. 
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§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da 
carreira diplomática. 

§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização 
de que trata este artigo, inclusive no que se refere à 
remuneração do servidor, serão disciplinadas em 
regulamento.  

 
Art. 96. O afastamento de servidor para servir em 

organismo internacional de que o Brasil participe ou com o 
qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.  

 
Seção IV 

Do Afastamento para Participação em Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu no País 

 
Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da 

Administração, e desde que a participação não possa ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante 
compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo 
efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em 
programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de 
ensino superior no País.  

§ 1º Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade 
definirá, em conformidade com a legislação vigente, os 
programas de capacitação e os critérios para participação em 
programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento 
do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído 
para este fim.  

§ 2º Os afastamentos para realização de programas de 
mestrado e doutorado somente serão concedidos aos 
servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou 
entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 
(quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio 
probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar 
de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou 
com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à 
data da solicitação de afastamento.  

§ 3º Os afastamentos para realização de programas de pós-
doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares 
de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo 
menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, 
e que não tenham se afastado por licença para tratar de 
assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 
quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento.  

§ 4º Os servidores beneficiados pelos afastamentos 
previstos nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer 
no exercício de suas funções após o seu retorno por um 
período igual ao do afastamento concedido. 

§ 5º Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo 
ou aposentadoria, antes de cumprido o período de 
permanência previsto no § 4º deste artigo, deverá ressarcir o 
órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei no8.112, de 11 
de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.  

§ 6º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que 
justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o 
disposto no § 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de 
força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo 
do órgão ou entidade.  

§ 7º Aplica-se à participação em programa de pós-
graduação no Exterior, autorizado nos termos do art. 95 desta 
Lei, o disposto nos §§ 1º a 6º deste artigo.  

 
Capítulo VI 

Das Concessões 
 
Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor 

ausentar-se do serviço: 
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
II - pelo período comprovadamente necessário para 

alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em 

qualquer caso, a 2 (dois) dias; (Redação dada pela Lei nº 
12.998, de 2014) 

III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 
a) casamento; 
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos. 

 
Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor 

estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o 
horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do 
cargo. 

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a 
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver 
exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.  

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor 
portador de deficiência, quando comprovada a necessidade 
por junta médica oficial, independentemente de compensação 
de horário.  

§ 3º As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao 
servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de 
deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação 
de horário na forma do inciso II do art. 44.  

§ 4º Será igualmente concedido horário especial, vinculado 
à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 
(um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos 
incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.  

  
Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no 

interesse da administração é assegurada, na localidade da 
nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição 
de ensino congênere, em qualquer época, independentemente 
de vaga. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao 
cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor 
que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua 
guarda, com autorização judicial. 

 
Capítulo VII 

Do Tempo de Serviço 
 
Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de 

serviço público federal, inclusive o prestado às Forças 
Armadas. 

  
Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, 

que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 
trezentos e sessenta e cinco dias. 

Parágrafo único. (Revogado). 
 
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 

97, são considerados como de efetivo exercício os 
afastamentos em virtude de: 

I - férias; 
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em 

órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal; 

III - exercício de cargo ou função de governo ou 
administração, em qualquer parte do território nacional, por 
nomeação do Presidente da República; 

IV - participação em programa de treinamento 
regularmente instituído ou em programa de pós-graduação 
stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento;  

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por 
merecimento; 

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o 

afastamento, conforme dispuser o regulamento;  
VIII - licença: 
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a) à gestante, à adotante e à paternidade; 
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte 

e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço 
público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;  

c) para o desempenho de mandato classista ou 
participação de gerência ou administração em sociedade 
cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a 
seus membros, exceto para efeito de promoção por 
merecimento;  

d) por motivo de acidente em serviço ou doença 
profissional; 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;  
f) por convocação para o serviço militar; 
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; 
X - participação em competição desportiva nacional ou 

convocação para integrar representação desportiva nacional, 
no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica; 

XI - afastamento para servir em organismo internacional 
de que o Brasil participe ou com o qual coopere.  

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade: 

I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, 
Municípios e Distrito Federal; 

II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família 
do servidor, com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias 
em período de 12 (doze) meses.  

III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 
2º; 

IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato 
eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao 
ingresso no serviço público federal; 

V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à 
Previdência Social; 

VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra; 
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde 

que exceder o prazo a que se refere a alínea "b" do inciso VIII 
do art. 102.  

§ 1º O tempo em que o servidor esteve aposentado será 
contado apenas para nova aposentadoria. 

§ 2º Será contado em dobro o tempo de serviço prestado 
às Forças Armadas em operações de guerra. 

§ 3º É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço 
prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função 
de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito 
Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de 
economia mista e empresa pública. 

 
Capítulo VIII 

Do Direito de Petição 
 
Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer 

aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse 
legítimo. 

 
Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade 

competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio 
daquela a que estiver imediatamente subordinado o 
requerente. 

 
Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que 

houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não 
podendo ser renovado. (Vide Lei nº 12.300, de 2010) 

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de 
reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão 
ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro 
de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 107. Caberá recurso:  
I - do indeferimento do pedido de reconsideração; 

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente 
interpostos. 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade imediatamente 
superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, 
sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. 

§ 2º O recurso será encaminhado por intermédio da 
autoridade a que estiver imediatamente subordinado o 
requerente. 

 
Art. 108. O prazo para interposição de pedido de 

reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão 
recorrida.  

 
Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito 

suspensivo, a juízo da autoridade competente. 
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de 

reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão 
retroagirão à data do ato impugnado. 

Art. 110. O direito de requerer prescreve: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem 
interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de 
trabalho; 

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo 
quando outro prazo for fixado em lei. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da 
data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência 
pelo interessado, quando o ato não for publicado. 

 
Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando 

cabíveis, interrompem a prescrição. 
 
Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser 

relevada pela administração. 
 
Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é 

assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao 
servidor ou a procurador por ele constituído. 

 
Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a 

qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 
 
Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos 

estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior. 
 

Título IV 
Do Regime Disciplinar 

Capítulo I 
Dos Deveres 

 
Art. 116. São deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações 

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de 

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão 

do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando 
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de 
outra autoridade competente para apuração; 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
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IX - manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII 

será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela 
autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando ampla defesa. 

 
Capítulo II 

Das Proibições 
 
Art. 117. Ao servidor é proibido: 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 

autorização do chefe imediato; 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartição; 
III - recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço; 
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no 

recinto da repartição; 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 

previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-
se a associação profissional ou sindical, ou a partido político; 

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo 
grau civil; 

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade da função pública; 

X - participar de gerência ou administração de sociedade 
privada, personificada ou não personificada, exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário; 

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a 
repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios 
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo 
grau, e de cônjuge ou companheiro; 

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de 
qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado 
estrangeiro; 

XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XV - proceder de forma desidiosa; 
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 

em serviços ou atividades particulares; 
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao 

cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e 
transitórias; 

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o 
horário de trabalho; 

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando 
solicitado.  

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput 
deste artigo não se aplica nos seguintes casos:  

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de 
empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou 
indiretamente, participação no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; 
e  

II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, 
na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre 
conflito de interesses.  

 
 

Capítulo III 
Da Acumulação 

 
Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é 

vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 
§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, 

empregos e funções em autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 

§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica 
condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. 

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de 
vencimento de cargo ou emprego público efetivo com 
proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que 
decorram essas remunerações forem acumuláveis na 
atividade.  

 
Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo 

em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do 
art.  9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de 
deliberação coletiva.  

 Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à 
remuneração devida pela participação em conselhos de 
administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como 
quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha participação no capital social, 
observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.  

 
Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que 

acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido 
em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de 
ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver 
compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, 
declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades 
envolvidos.  

 
Capítulo IV 

Das Responsabilidades 
 
Art. 121. O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. 

 
Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 

ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao 
erário ou a terceiros. 

§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao 
erário somente será liquidada na forma prevista no art. 46, na 
falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela 
via judicial. 

§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá 
o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 

§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor 
da herança recebida. 

 
Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e 

contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 
 
Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta 

de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função. 

 
Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas 

poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 
 
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor 

será afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria. 
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Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado 
civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, a outra autoridade competente para 
apuração de informação concernente à prática de crimes ou 
improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em 
decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. 

 
Capítulo V 

Das Penalidades 
 
Art. 127. São penalidades disciplinares: 
I - advertência; 
II - suspensão; 
III - demissão; 
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V - destituição de cargo em comissão; 
VI - destituição de função comissionada. 
 
Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas 

a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que 
dela provierem para o serviço público, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade 
mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar.  

 
Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos 

de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII 
e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, 
regulamentação ou norma interna, que não justifique 
imposição de penalidade mais grave.  

 
Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de 

reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 
das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a 
penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 
(noventa) dias. 

§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o 
servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a 
inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 
determinação. 

§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a 
penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na 
base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em 
serviço. 

 
Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão 

terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 
(cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o 
servidor não houver, nesse período, praticado nova infração 
disciplinar. 

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá 
efeitos retroativos. 

 
Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na 

repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, 

salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do 

cargo; 

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
nacional; 

XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas; 
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. 
 
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal 

de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que 
se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua 
chefia imediata, para apresentar opção no prazo 
improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na 
hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a 
sua apuração e regularização imediata, cujo processo 
administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes 
fases:  

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a 
comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e 
simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da 
transgressão objeto da apuração;  

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa 
e relatório;  

III - julgamento.  
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á 

pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela 
descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em 
situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de 
vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do 
correspondente regime jurídico.  

§ 2º A comissão lavrará, até três dias após a publicação do 
ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão 
transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, 
bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, 
ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 
cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se lhe vista 
do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 
e 164.  

§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório 
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do 
servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, 
opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o 
respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à 
autoridade instauradora, para julgamento.  

§ 4º No prazo de cinco dias, contados do recebimento do 
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, 
aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3º do art. 167.  

§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para 
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá 
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.  

§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, 
aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, 
empregos ou funções públicas em regime de acumulação 
ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação 
serão comunicados.  

§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo 
disciplinar submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, 
contados da data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, 
quando as circunstâncias o exigirem.  

§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições 
deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, 
subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei.  

 
Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a 

disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, 
falta punível com a demissão. 
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Art. 135. A destituição de cargo em comissão exercido por 
não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de 
infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. 

Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este 
artigo, a exoneração efetuada nos termos do art. 35 será 
convertida em destituição de cargo em comissão. 

 
Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em 

comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, 
implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 
Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em 

comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, 
incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo 
público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público 
federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em 
comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI. 

 
Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência 

intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias 
consecutivos. 

 
 Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao 

serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, 
interpoladamente, durante o período de doze meses. 

 
Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou 

inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento 
sumário a que se refere o art. 133, observando-se 
especialmente que:  

I - a indicação da materialidade dar-se-á:  
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação 

precisa do período de ausência intencional do servidor ao 
serviço superior a trinta dias;  

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos 
dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual 
ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o 
período de doze meses;  

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará 
relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade 
do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, 
indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de 
abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao 
serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à 
autoridade instauradora para julgamento.  

 
Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 
I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das 

Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo 
Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão 
e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor 
vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; 

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia 
imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 
anterior quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) 
dias; 

III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma 
dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de 
advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando 
se tratar de destituição de cargo em comissão. 

 
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e 
destituição de cargo em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência. 

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que 
o fato se tornou conhecido. 

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-
se às infrações disciplinares capituladas também como crime. 

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo 
disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final 
proferida por autoridade competente. 

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará 
a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 

 
Título V 

Do Processo Administrativo Disciplinar 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

§ 1º (Revogado); 
§ 2º (Revogado); 
§ 3º A apuração de que trata o caput, por solicitação da 

autoridade a que se refere, poderá ser promovida por 
autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que 
tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência 
específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente 
ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes 
das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo 
Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo 
Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o 
julgamento que se seguir à apuração.  

 
Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto 

de apuração, desde que contenham a identificação e o 
endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, 
confirmada a autenticidade. 

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar 
evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada, por falta de objeto. 

 
Art. 145. Da sindicância poderá resultar: 
I - arquivamento do processo; 
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão 

de até 30 (trinta) dias; 
III - instauração de processo disciplinar. 
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não 

excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior. 

 
Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor 

ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 
30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será 
obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

 
Capítulo II 

Do Afastamento Preventivo 
 
Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor 

não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá 
determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por 
igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não 
concluído o processo. 

 
Capítulo III 

Do Processo Disciplinar 
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Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado 
a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada 
no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido. 

 
Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por 

comissão composta de três servidores estáveis designados 
pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do 
art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá 
ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou 
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.  

§ 1º A Comissão terá como secretário servidor designado 
pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus 
membros. 

§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou 
de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau. 

 
Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com 

independência e imparcialidade, assegurado o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 
administração. 

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões 
terão caráter reservado. 

 
Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas 

seguintes fases: 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a 

comissão; 
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, 

defesa e relatório; 
III - julgamento. 
 
Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar 

não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de 
publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua 
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o 
exigirem. 

§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo 
integral aos seus trabalhos, ficando seus membros 
dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 

§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que 
deverão detalhar as deliberações adotadas. 

 
Seção I 

Do Inquérito 
 
Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao 

princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em 
direito. 

 
Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo 

disciplinar, como peça informativa da instrução. 
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância 

concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a 
autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao 
Ministério Público, independentemente da imediata 
instauração do processo disciplinar. 

 
Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a 

tomada de depoimentos, acareações, investigações e 
diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, 
quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a 
completa elucidação dos fatos. 

 
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de 

acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas 

e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial. 

§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos 
considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de 
nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a 
comprovação do fato independer de conhecimento especial de 
perito. 

Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor 
mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, 
devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser 
anexado aos autos. 

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a 
expedição do mandado será imediatamente comunicada ao 
chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora 
marcados para inquirição. 

 
Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e 

reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por 
escrito. 

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se 

infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. 
  
Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a 

comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados 
os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158. 

§ 1º No caso de mais de um acusado, cada um deles será 
ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas 
declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a 
acareação entre eles. 

§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao 
interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, 
sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, 
facultando-se lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do 
presidente da comissão. 

 
Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental 

do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que 
ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual 
participe pelo menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será 
processado em auto apartado e apenso ao processo principal, 
após a expedição do laudo pericial. 

  
Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a 

indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele 
imputados e das respectivas provas. 

§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo 
presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no 
prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo 
na repartição. 

§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum 
e de 20 (vinte) dias. 

§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, 
para diligências reputadas indispensáveis. 

§ 4º No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na 
cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data 
declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que 
fez a citação, com a assinatura de (2) duas testemunhas. 

 
Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado 

a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. 
 
Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 

sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da 
União e em jornal de grande circulação na localidade do último 
domicílio conhecido, para apresentar defesa. 
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Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para 
defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação 
do edital. 

 
Art. 164. Considerar-se-á revel o indiciado que, 

regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 
§ 1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do 

processo e devolverá o prazo para a defesa. 
§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade 

instauradora do processo designará um servidor como 
defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual 
ou superior ao do indiciado.  

 
Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará 

relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos 
autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a 
sua convicção. 

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência 
ou à responsabilidade do servidor. 

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a 
comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 

 
Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da 

comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua 
instauração, para julgamento. 

 
Seção II 

Do Julgamento 
 
Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do 

recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a 
sua decisão. 

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da 
autoridade instauradora do processo, este será encaminhado 
à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de 
sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a 
imposição da pena mais grave. 

§ 3º Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às 
autoridades de que trata o inciso I do art. 141. 

§ 4º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a 
autoridade instauradora do processo determinará o seu 
arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos 
autos.  

 
Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, 

salvo quando contrário às provas dos autos. 
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão 

contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou 
isentar o servidor de responsabilidade. 

 
Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a 

autoridade que determinou a instauração do processo ou 
outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou 
parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra 
comissão para instauração de novo processo.  

§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade 
do processo. 

§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição de 
que trata o art. 142, § 2º, será responsabilizada na forma do 
Capítulo IV do Título IV. 

 
Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a 

autoridade julgadora determinará o registro do fato nos 
assentamentos individuais do servidor. 

Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, 
o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público 
para instauração da ação penal, ficando trasladado na 
repartição. 

 
Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar 

só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado 
voluntariamente, após a conclusão do processo e o 
cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 

Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o 
parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em 
demissão, se for o caso. 

 
Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias: 
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da 

sede de sua repartição, na condição de testemunha, 
denunciado ou indiciado; 

II - aos membros da comissão e ao secretário, quando 
obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a 
realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. 

 
Seção III 

Da Revisão do Processo 
 
Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a 

qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem 
fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a 
inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento 
do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a 
revisão do processo. 

§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão 
será requerida pelo respectivo curador. 

 
Art. 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao 

requerente. 
 
Art. 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não 

constitui fundamento para a revisão, que requer elementos 
novos, ainda não apreciados no processo originário. 

 
Art. 177. O requerimento de revisão do processo será 

dirigido ao Ministro de Estado ou autoridade equivalente, que, 
se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do 
órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. 

Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade 
competente providenciará a constituição de comissão, na 
forma do art. 149. 

 
Art. 178. A revisão correrá em apenso ao processo 

originário. 
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia 

e hora para a produção de provas e inquirição das 
testemunhas que arrolar. 

 
Art. 179. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para 

a conclusão dos trabalhos. 
 
Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, 

no que couber, as normas e procedimentos próprios da 
comissão do processo disciplinar. 

 
Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a 

penalidade, nos termos do art. 141. 
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 

(vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso 
do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

 
Art. 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem 

efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os 
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direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo 
em comissão, que será convertida em exoneração. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá 
resultar agravamento de penalidade. 

 
Título VI 

Da Seguridade Social do Servidor 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 
Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para 

o servidor e sua família. 
§ 1º O servidor ocupante de cargo em comissão que não 

seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo 
na administração pública direta, autárquica e fundacional não 
terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com 
exceção da assistência à saúde.  

§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 689, de 2015)  . 
§ 3º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado 

sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do 
Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o 
recolhimento mensal da contribuição própria, no mesmo 
percentual devido pelos servidores em atividade, acrescida do 
valor equivalente à contribuição da União, suas autarquias ou 
fundações, incidente sobre a remuneração total do cargo a que 
faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para 
esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.   (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 689, de 2015). 

§ 4º O recolhimento de que trata o § 3º deve ser efetuado 
até o segundo dia útil após a data do pagamento das 
remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os 
procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais 
quando não recolhidas na data de vencimento.  

 
Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura 

aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e 
compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam 
às seguintes finalidades: 

I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, 
invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, 
falecimento e reclusão; 

II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade; 
III - assistência à saúde. 
Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos 

termos e condições definidos em regulamento, observadas as 
disposições desta Lei. 

 
Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do 

servidor compreendem: 
I - quanto ao servidor: 
a) aposentadoria; 
b) auxílio-natalidade; 
c) salário-família; 
d) licença para tratamento de saúde; 
e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; 
f) licença por acidente em serviço; 
g) assistência à saúde; 
h) garantia de condições individuais e ambientais de 

trabalho satisfatórias; 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão vitalícia e temporária; 
b) auxílio-funeral; 
c) auxílio-reclusão; 
d) assistência à saúde. 
§ 1º As aposentadorias e pensões serão concedidas e 

mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram 
vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 
224. 

§ 2º O recebimento indevido de benefícios havidos por 
fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao erário do total 
auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 
Capítulo II 

Dos Benefícios 
Seção I 

Da Aposentadoria 
 
Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da 

Constituição) 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais 

quando decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei, e proporcionais nos demais casos; 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

II - voluntariamente: 
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 

30 (trinta) se mulher, com proventos integrais; 
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de 

magistério se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com 
proventos integrais; 

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 
(vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse 
tempo; 

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 
60 (sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço. 

§1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou 
incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose 
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível 
e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte 
deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, 
e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. 

§2º Nos casos de exercício de atividades consideradas 
insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no 
art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c", 
observará o disposto em lei específica. 

§3º Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à 
junta médica oficial, que atestará a invalidez quando 
caracterizada a incapacidade para o desempenho das 
atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o 
disposto no art. 24.  

 
Comentários: Quanto à aposentadoria compulsória do 

artigo 186 da Lei 8112/1990: 
 
O art. 186 da Lei 8112/1990, traz a seguinte redação: 
  
Art. 186 O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da 

Constituição) 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos 

integrais quando decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais 
casos; 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

(   ) 
  
Como se nota, há uma remissão ao artigo 40 da 

Constituição Federal que sofreu alteração, relativamente ao 
limite de idade para a aposentadoria compulsória do 
servidor público em geral. Por hierarquicamente ser uma 
lei maior, ela deve ser aplicada, ainda que não haja uma 
revogação expressa do inciso II deste artigo. 
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Art. 40, CF Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo. 

(   ) 
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou 
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 88, de 2015. 
 

 
Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e 

declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele 
em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no 
serviço ativo. 

 
Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez 

vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. 
§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de 

licença para tratamento de saúde, por período não excedente 
a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 2º Expirado o período de licença e não estando em 
condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o 
servidor será aposentado. 

§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o término da 
licença e a publicação do ato da aposentadoria será 
considerado como de prorrogação da licença. 

§ 4º Para os fins do disposto no §1º deste artigo, serão 
consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade 
ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas.  

§ 5º A critério da Administração, o servidor em licença 
para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá 
ser convocado a qualquer momento, para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria.  

 
Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com 

observância do disposto no § 3º do art. 41, e revisto na mesma 
data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade. 

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se 
deu a aposentadoria. 

 
Art. 190. O servidor aposentado com provento 

proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer 
das moléstias especificadas no § 1º do art. 186 desta Lei e, por 
esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial 
passará a perceber provento integral, calculado com base no 
fundamento legal de concessão da aposentadoria. (Redação 
dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

 
Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o 

provento não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração 
da atividade. 

 
Art. 192. (Revogado). 
 
Art. 193. (Revogado). 
 
Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação 

natalina, até o dia vinte do mês de dezembro, em valor 
equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento 
recebido. 

Art. 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente 
participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra 
Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 
1967, será concedida aposentadoria com provento integral, 
aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo. 

 
Seção II 

Do Auxílio-Natalidade 
 
Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à servidora por 

motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao 
menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de 
natimorto. 

§ 1º Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido 
de 50% (cinquenta por cento), por nascituro. 

§ 2º O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro 
servidor público, quando a parturiente não for servidora. 

 
Seção III 

Do Salário-Família 
 
Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao 

inativo, por dependente econômico. 
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos 

para efeito de percepção do salário-família: 
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os 

enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, 
até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade; 

II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante 
autorização judicial, viver na companhia e às expensas do 
servidor, ou do inativo; 

III - a mãe e o pai sem economia própria. 
 
Art. 198. Não se configura a dependência econômica 

quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento 
do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou 
provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao 
salário-mínimo. 

  
Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e 

viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; 
quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a 
distribuição dos dependentes. 

Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, 
a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos 
incapazes. 

 
Art. 200. O salário-família não está sujeito a qualquer 

tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, 
inclusive para a Previdência Social. 

 
Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem 

remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do 
salário-família. 

 
Seção IV 

Da Licença para Tratamento de Saúde 
 
Art. 202. Será concedida ao servidor licença para 

tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em 
perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

 
Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta Lei será 

concedida com base em perícia oficial.  
§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será 

realizada na residência do servidor ou no estabelecimento 
hospitalar onde se encontrar internado. 

§ 2º Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde 
se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o 
servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos 
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parágrafos do art. 230, será aceito atestado passado por 
médico particular.  

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, o atestado somente 
produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de 
recursos humanos do órgão ou entidade.  

§ 4º A licença que exceder o prazo de 120 (cento e vinte) 
dias no período de 12 (doze) meses a contar do primeiro dia 
de afastamento será concedida mediante avaliação por junta 
médica oficial.  

§ 5º A perícia oficial para concessão da licença de que trata 
o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia 
oficial previstos nesta Lei, será efetuada por cirurgiões-
dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação 
da odontologia.  

 
Art. 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 

(quinze) dias, dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de 
perícia oficial, na forma definida em regulamento.  

 
Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se 

referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se 
tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença 
profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, 
§ 1º. 

 
Art. 206. O servidor que apresentar indícios de lesões 

orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. 
 
Art. 206-A. O servidor será submetido a exames médicos 

periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União 

e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão: 
(Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014) 

I - prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo 
órgão ou entidade à qual se encontra vinculado o servidor; 
(Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014) 

II - celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou 
parceria com os órgãos e entidades da administração direta, 
suas autarquias e fundações; (Incluído pela Lei nº 12.998, de 
2014) 

III - celebrar convênios com operadoras de plano de 
assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, 
que possuam autorização de funcionamento do órgão 
regulador, na forma do art. 230; ou (Incluído pela Lei nº 
12.998, de 2014) 

IV - prestar os exames médicos periódicos mediante 
contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. 
(Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014) 

 
Seção V 

Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença 
Paternidade 

 
Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 

120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da 
remuneração.  

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono 
mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início 
a partir do parto. 

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do 
evento, a servidora será submetida a exame médico, e se 
julgada apta, reassumirá o exercício. 

§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a 
servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso 
remunerado. 

 
Comentário: O artigo 207 da Lei nº 8112/1990, traz a 

menção do prazo de 120 dias para a licença gestante, este 

prazo não está incorreto, o que pode ocorrer é a 
prorrogação desse prazo por mais 60 (sessenta) dias 
conforme a lei 11.770/2008, porém isto é uma faculdade 
quando a empregada assim o requerer ou ainda quando a 
própria empresa aderir voluntariamente ao Programa 
Empresa Cidadã, criada pela lei 11.770/2008. 

Os empregadores poderão escolher se querem aderir à 
nova lei de licença-maternidade, não somente ao que tange 
a questão do imposto de renda, mas também deve-se aferir 
o custo do trabalhador temporário que substituirá a mulher 
afastada durante o período legal. 
 

 
Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor 

terá direito à licença paternidade de 5 (cinco) dias 
consecutivos. 

 
A elasticidade do prazo da licença paternidade em mais 

15 dias, além dos cinco já estabelecidos por lei, totalizando 
20 dias é válida apenas para os funcionários das empresas 
que fazem parte do Programa Empresa Cidadã, conforme 
dispõe a Lei nº 13.257/2016. 

 
Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 

seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada 
de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada 
em dois períodos de meia hora. 

 
Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial 

de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 
(noventa) dias de licença remunerada.  

Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de 
criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata 
este artigo será de 30 (trinta) dias. 

 
Comentário: O artigo 210 da Lei nº 8112/1990, que 

trata sobre os prazos para licença em caso de adoção, estes 
são aplicados ao servidores cujo a lei é direcionada (Regime 
Jurídico Próprio). 

 
Vejamos o que consta na Lei:  
 
Art. 210.  À servidora que adotar ou obtiver guarda 

judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 
90 (noventa) dias de licença remunerada.  

Parágrafo único.  No caso de adoção ou guarda judicial 
de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que 
trata este artigo será de 30 (trinta) dias. 

 
No entanto, com a mudança trazida pela Lei nº 

12.873/2013 ao art. 71-A da Lei nº 8.213/1991: “ao 
segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou 
obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é 
devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias.”  

 
Portanto, se faz necessário a atenção redobrada para 

saber qual dispositivo legal está sendo exigido, uma vez que 
a lei 12.873 de 2013 confere o prazo de 120 dias. 
 

 
Seção VI 

Da Licença por Acidente em Serviço 
 
Art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o 

servidor acidentado em serviço. 
 
Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou 

mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou 
imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. 
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Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o 
dano: 

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo 
servidor no exercício do cargo; 

II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e 
vice-versa. 

 
Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite 

de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição 
privada, à conta de recursos públicos. 

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta 
médica oficial constitui medida de exceção e somente será 
admissível quando inexistirem meios e recursos adequados 
em instituição pública. 

 
Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 

(dez) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 
 

Seção VII 
Da Pensão 

 
Art. 215.  Por morte do servidor, os dependentes, nas 

hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data de óbito, 
observado o limite estabelecido no inciso XI do caput do art. 
37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei no 10.887, de 18 
de junho de 2004. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

 
Art. 216. (Revogado pela Lei nº 13.135, de 2015) 
 
Art. 217. São beneficiários das pensões:  
I - o cônjuge; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
c) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
d) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
e) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de 

fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida 
judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
c) Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
d) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
III - o companheiro ou companheira que comprove união 

estável como entidade familiar; (Incluído pela Lei nº 13.135, 
de 2015) 

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos 
seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

b) seja inválido; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
c) (Vide Lei nº 13.135, de 2015) (Vigência) 
d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do 

regulamento; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica 

do servidor; e (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
VI - o irmão de qualquer condição que comprove 

dependência econômica do servidor e atenda a um dos 
requisitos previstos no inciso IV. (Incluído pela Lei nº 13.135, 
de 2015) 

§ 1º A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam 
os incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos nos 
incisos V e VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata 
o inciso V do caput exclui o beneficiário referido no inciso VI. 
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 3º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho 
mediante declaração do servidor e desde que comprovada 
dependência econômica, na forma estabelecida em 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à 
pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os 
beneficiários habilitados. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 
2015) 

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 
2015) 

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 
2015) 

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 
2015) 

 
Art. 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, 

prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 
5 (cinco) anos. 

Parágrafo único.  Concedida a pensão, qualquer prova 
posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de 
beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir 
da data em que for oferecida. 

 
Art. 220. Perde o direito à pensão por morte: (Redação 

dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado 

pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a 
morte do servidor; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se 
comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no 
casamento ou na união estável, ou a formalização desses com 
o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, 
apuradas em processo judicial no qual será assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

 
Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte 

presumida do servidor, nos seguintes casos: 
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária 

competente; 
II - desaparecimento em desabamento, inundação, 

incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço; 
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do 

cargo ou em missão de segurança. 
Parágrafo único. A pensão provisória será transformada 

em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 
(cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual 
reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será 
automaticamente cancelado. 

 
Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário: 
I - o seu falecimento; 
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer 

após a concessão da pensão ao cônjuge; 
III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário 

inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de 
beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, 
em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou 
mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, 
respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das 
alíneas “a” e “b” do inciso VII;  (Redação dada pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo 
filho ou irmão; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

V - a acumulação de pensão na forma do art. 225; 
VI - a renúncia expressa; e (Redação dada pela Lei nº 

13.135, de 2015) 
VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 

I a III do caput do art. 217: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 
2015) 

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem 
que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 95 

iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 
servidor; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de 
acordo com a idade do pensionista na data de óbito do 
servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento 
ou da união estável: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de 
idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) 
anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) 
anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos 
de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta 
e três) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de 
idade. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 1o A critério da administração, o beneficiário de pensão 
cuja preservação seja motivada por invalidez, por 
incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a 
qualquer momento para avaliação das referidas condições. 
(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 2o Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no 
inciso III ou os prazos previstos na alínea “b” do inciso VII, 
ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de 
qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de 
casamento ou de união estável. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 
2015) 

§ 3o Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde 
que nesse período se verifique o incremento mínimo de um 
ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, 
correspondente à expectativa de sobrevida da população 
brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, 
novas idades para os fins previstos na alínea “b” do inciso VII 
do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com 
as idades anteriores ao referido incremento. (Incluído pela Lei 
nº 13.135, de 2015) 

§ 4o O tempo de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) 
contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso 
VII do caput. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

 
Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, 

a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários. (Redação 
dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
II - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 

2015) 
Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas 

na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos 
vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no 
parágrafo único do art. 189. 

 
Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a 

percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um 
cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 
(duas) pensões. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

 
Seção VIII 

Do Auxílio-Funeral 
 
Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do servidor 

falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 
um mês da remuneração ou provento. 

§ 1º No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será 
pago somente em razão do cargo de maior remuneração. 

§ 2º (VETADO). 
§ 3º O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da 
família que houver custeado o funeral. 

 
Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será 

indenizado, observado o disposto no artigo anterior. 
 
Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço 

fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de 
transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, 
autarquia ou fundação pública. 

 
Seção IX 

Do Auxílio-Reclusão 
 
Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-

reclusão, nos seguintes valores: 
I - dois terços da remuneração, quando afastado por 

motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada 
pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão; 

II - metade da remuneração, durante o afastamento, em 
virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não 
determine a perda de cargo. 

§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor 
terá direito à integralização da remuneração, desde que 
absolvido. 

§ 2º O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do 
dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, 
ainda que condicional. 

§ 3o Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-reclusão 
será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos 
dependentes do segurado recolhido à prisão. (Incluído pela Lei 
nº 13.135, de 2015) 

 
Capítulo III 

Da Assistência à Saúde 
 
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, 

e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, 
odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz 
básica o implemento de ações preventivas voltadas para a 
promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de 
Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual 
estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou 
contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante 
ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo 
ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou 
seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida 
em regulamento.  

§ 1º Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida 
perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico 
ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou 
entidade celebrará, preferencialmente, convênio com 
unidades de atendimento do sistema público de saúde, 
entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, 
ou com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  

§ 2º Na impossibilidade, devidamente justificada, da 
aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou 
entidade promoverá a contratação da prestação de serviços 
por pessoa jurídica, que constituirá junta médica 
especificamente para esses fins, indicando os nomes e 
especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de 
suas habilitações e de que não estejam respondendo a 
processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da 
profissão.  
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§ 3º Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a 
União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas 
a:  

I - celebrar convênios exclusivamente para a prestação de 
serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou 
empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para 
seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades 
de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos 
jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de 
fevereiro de 2006 e que possuam autorização de 
funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os 
convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-
lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de 
autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei, 
normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 
12 de fevereiro de 2006;  

II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros 
privados de assistência à saúde que possuam autorização de 
funcionamento do órgão regulador;  

III - (VETADO)  
§ 4º (VETADO)  
§ 5º O valor do ressarcimento fica limitado ao total 

despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou 
seguro privado de assistência à saúde.  

 
Capítulo IV 
Do Custeio 

 
Art. 231. (Revogado) 
 

Título VII 
Capítulo Único 

Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse 
Público 

 
Art. 232. (Revogado). 
 
Art. 233. (Revogado). 
 
Art. 234. (Revogado). 
 
Art. 235. (Revogado). 
 
 

Título VIII 
Capítulo Único 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 

vinte e oito de outubro. 
 
Art. 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos 
funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos 
de carreira: 

I - prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou 
trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a 
redução dos custos operacionais; 

II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, 
condecoração e elogio. 

 
Art. 238. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em 

dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil 
seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente. 

 
Art. 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de 

quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida 
funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. 

  
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos 

da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e 
os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: 

a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como 
substituto processual; 

b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano 
após o final do mandato, exceto se a pedido; 

c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical 
a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições 
definidas em assembleia geral da categoria. 

d) (Revogado); 
e) (Revogado). 
 
Art. 241. Consideram-se da família do servidor, além do 

cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas 
expensas e constem do seu assentamento individual. 

Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou 
companheiro, que comprove união estável como entidade 
familiar. 

 
Art. 242. Para os fins desta Lei, considera-se sede o 

município onde a repartição estiver instalada e onde o 
servidor tiver exercício, em caráter permanente. 

 
Título IX 

Capítulo Único 
Das Disposições Transitórias e Finais 

 
Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído 

por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os 
servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das 
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações 
públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de  1º de maio de 1943, exceto os contratados por 
prazo determinado, cujos contratos não poderão ser 
prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. 

§ 1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no 
regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, 
na data de sua publicação. 

§ 2º As funções de confiança exercidas por pessoas não 
integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde 
têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e 
mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos 
órgãos ou entidades na forma da lei. 

§ 3º As Funções de Assessoramento Superior - FAS, 
exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de 
pessoal, ficam extintas na data da vigência desta Lei. 

§ 4º (VETADO). 
§ 5º O regime jurídico desta Lei é extensivo aos 

serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, 
no que couber. 

§ 6º Os empregos dos servidores estrangeiros com 
estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a 
nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em 
extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos 
direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se 
encontrem vinculados os empregos. 

§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste 
artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da 
Administração e conforme critérios estabelecidos em 
regulamento, ser exonerados mediante indenização de um 
mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço 
público federal.  
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§ 8º Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e 
na declaração de rendimentos, serão considerados como 
indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de 
indenização prevista no parágrafo anterior.  

§ 9º Os cargos vagos em decorrência da aplicação do 
disposto no § 7º poderão ser extintos pelo Poder Executivo 
quando considerados desnecessários.  

 
Art. 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos 

aos servidores abrangidos por esta Lei, ficam transformados 
em anuênio. 

 
Art. 245. A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Lei 

nº 1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica 
transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma 
prevista nos arts. 87 a 90. 

 
Art. 246. (VETADO). 
 
Art. 247. Para efeito do disposto no Título VI desta Lei, 

haverá ajuste de contas com a Previdência Social, 
correspondente ao período de contribuição por parte dos 
servidores celetistas abrangidos pelo art. 243.  

 
Art. 248. As pensões estatutárias, concedidas até a vigência 

desta Lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de 
origem do servidor. 

 
Art. 249. Até a edição da lei prevista no § 1º do art. 231, os 

servidores abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos 
percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da 
União conforme regulamento próprio. 

 
Art. 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a 

satisfazer, dentro de 1 (um) ano, as condições necessárias para 
a aposentadoria nos termos do inciso II do art. 184 do antigo 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei n° 
1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a 
vantagem prevista naquele dispositivo.  

 
Art. 251. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  
 
Art. 252. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês 
subsequente. 

 
Art. 253. Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28 de outubro 

de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as 
demais disposições em contrário. 

 
Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169o da Independência 

e 102o da República. 
 

FERNANDO COLLOR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 
O Direito Administrativo disciplinar é a área do Direito 

Administrativo que objetiva regular a relação existente entre a 
Administração Pública e seus servidores, para tanto, 
estabelece regras de conduta sob as formas de deveres e 
proibições e estabelece penalidades para o caso de essas não 
serem observadas. 

 
Trata-se, contudo, de um delito (violação da lei) ou de um 

erro ético. Por exemplo: “Apreender um homem que acabara 
de cometer um ato ilícito nas lojas da cidade”, “O suspeito tem 
antecedentes por variadíssimos atos ilícitos, desde assaltos a 
assassinatos”,  

 

O ato ilícito contraria o direito e se opõe às leis ou à moral. 
Em âmbito disciplinar, compreende alguns funcionários 
públicos que se apoderam do seu poder e acabam com mais 
facilidade, praticando atos ilegais contra cidadãos comuns e 
até mesmo contra o patrimônio público. Além dessas 
peripécias, a maioria deixa se levar pelo suborno que ronda os 
serviços públicos. 

 
No âmbito da Administração Pública federal, o processo 

administrativo disciplinar tem previsão legal na Constituição 
Federal, na Lei nº 8.112/90, especificamente nos Títulos IV – 
“Do Regime Disciplinar” -  e V – “Do Processo Administrativo 
Disciplinar”. 

A referida Lei deixou algumas lacunas por isso é necessário 
a utilização de outras legislações para a integração. Nesse 
sentido, merecem destaque a Lei nº 9.784/99, chamada Lei do 
Processo Administrativo e a Lei nº 8.429/92, intitulada de Lei 
de Improbidade. 

Em todo o processo administrativo devem ser observados 
os princípios que regem a Administração Pública, descritos no 
art. 37 da Constituição. 

Além desses, outros tem observância obrigatória, a saber: 
 
Princípio do Devido Processo Legal (art. 5.º, LIV): A 

prestação jurisdicional deve respeitar o devido processo legal. 
Quando se trata dessa questão, observa-se um duplo acesso. 
Por um lado, dispõe que o Estado, sempre que for impor 
qualquer tipo de restrição ao patrimônio ou à liberdade de 
alguém, deverá seguir a lei. Por outro lado, significa que todos 
têm direito à jurisdição prestada nos termos da lei, ou seja, a 
prestação jurisdicional deve seguir o que está previsto em lei. 
O respeito à forma é uma maneira de garantir a segurança. 

Esse princípio é considerado fundamental para o processo 
administrativo pois, garante o direito à defesa e ao 
contraditório. Assegura que ninguém será condenado sem 
antes ser submetido a processo regular, cujo procedimento 
esteja previsto em lei. 

A esse respeito, importante a leitura do art. 143 da Lei nº 
8.112/90: 

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

 
Por se tratar de um direito indisponível, o princípio do 

devido processo legal não pode deixar de ser observado, ainda 
que essa seja a vontade do servidor. 

Não pode a Administração, sob o pretexto de conferir 
agilidade ao processo, deixar de seguir todos os ritos previstos 
em lei para o processo administrativo disciplinar. Aliás, o rito 
sumário somente se aplica nos casos de apuração das faltas 
relativas a acumulação ilegal de cargos, empregos e funções, 
abandono de cargo e inassiduidade habitual. 

 
Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório: esse 

princípio está previsto no art. 5º, LV da Constituição Federal, 
bem como no art. 2º, caput e parágrafo único, X da Lei nº 
9.784/99. Por meio dele é conferido ao acusado participar de 
todo o processo apuratório bem como utilizar de todos os 
meios permitidos em Direito para a sua defesa. 

No supratranscrito art. 143 é possível verificar o princípio 
da ampla defesa. Importante também a leitura do art. 156 da 
Lei nº 8.112/90: 

 
Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar 

o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e 
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial. 
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Pelo princípio do contraditório, o acusado tem direito de 
opor-se a todo ato que a comissão disciplinar a ele atribuir. 
Pode ainda apresentar versão diferente ou interpretação 
jurídica que lhe favoreça, justamente por isso é obrigatória a 
comunicação de todos os atos processuais ao acusado. 

 
Princípio do Informalismo Moderado: determina que os 

atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada, a não ser que haja previsão legal. Veja-se o art. 
22 da Lei nº 9.784/99: 

 
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de 

forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
 
Princípio da Verdade Real: a Comissão Disciplinar, por 

esse princípio, fica obrigada a buscar sempre o que de fato 
aconteceu, ou seja a verdade real sobre o ocorrido. 

 
Princípio da Presunção de Inocência: insculpido no art. 5º, 

LVII da CF esse princípio prega que ninguém pode ser 
considerado culpado senão após o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória. 

O mesmo ocorre no Processo Disciplinar, ou seja, antes que 
haja uma decisão definitiva, não se pode dizer que o acusado é 
culpado. A Administração Pública é quem tem a incumbência 
de provar a culpa do servidor. 

Se a pessoa não pode ser considerada culpada, também 
não pode sofrer nenhum tipo de penalidade antes da decisão 
definitiva. 

 
Princípio da Motivação: impõe que qualquer decisão 

administrativa que implique em restrições aos direitos dos 
cidadãos devem ter expostas suas razões e fundamentos. A 
esse respeito, veja-se o art.50 da Lei nº 9.784/99: 

 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:  
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;  
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;  
III - decidam processos administrativos de concurso ou 

seleção pública;  
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo 

licitatório;  
V - decidam recursos administrativos;  
VI - decorram de reexame de ofício;  
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a 

questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e 
relatórios oficiais;  

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou 
convalidação de ato administrativo. 

 
Da Responsabilização 
 
Todas as vezes que forem violadas as regras de condutas 

ou forem descumpridos os deveres funcionais, abrir-se-á 
margem para a responsabilidade administrativa. 

Quando ocorrerem danos para a Administração ou para o 
particular, tem-se a responsabilidade civil. 

Caso haja a prática de crimes e contravenções, verifica-se a 
responsabilidade penal. 

A responsabilidade administrativo do servidor público 
deriva da Lei nº 8.112/90 que determina a obediência a todas 
as regras de conduta que se fazem necessárias para o regular 
andamento do serviço público. Logo, todo cometimento de 
infrações funcionais, sejam elas omissivas ou comissivas, 
ensejam a responsabilidade administrativa e sujeitam o 
servidor às sanções disciplinares.  

 

                                                 
18 http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4463 

Em sede administrativa, apura-se a infração por meio de 
sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Em 
sendo comprovada a infração, o servidor sujeita-se às 
seguintes penalidades: advertência, suspensão, demissão, 
cassação de aposentadoria ou indisponibilidade, destituição 
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. 

Já a responsabilidade civil consiste na obrigação de 
ressarcir os prejuízos e danos causados à Administração ou a 
particulares por conta de ação ou omissão, dolosa ou culposa 
do servidor no exercício de suas atribuições. 

Por tratar-se de responsabilidade subjetiva é necessário 
que se prove a existência do dano e o nexo de causalidade 
entre esse e a conduta do servidor. 

A indenização ao erário deve ser previamente comunicada 
ao servidor para que ele pague no prazo de trinta dias. Pode 
também ser parcelada, sendo que o valor de cada parcela não 
pode ser superior a dez por cento da sua remuneração. 

Se acaso o servidor for demitido, exonerado ou tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada sem ressarcir o 
erário, o prazo passa a ser de sessenta dias para a quitação do 
débito. 

A responsabilidade penal sujeita o servidor a responder a 
processo criminal e suportar todos os seus efeitos, portanto, 
essa deve ser definida pelo Poder Judiciário. 

Cabe esclarecer que a Lei nº 8.112/90 somente é aplicada 
ao servidor público estável ou em estágio probatório em cargo 
efetivo, aos ocupantes de cargo em comissão e de função 
comissionada. 

 
Fases do Processo Administrativo18 
 
Tal qual todo e qualquer processo, e talvez por isso já se 

vislumbre a assertiva, pois o próprio conceito de processo nos 
faz pensar assim – conjunto de atos ordenados – o processo 
administrativo também se apresenta de forma ordenada, e de 
maneira a levar-se em consideração o aspecto cronológico na 
consecução de seus atos – são as fases do processo. “Estas não 
indicam um espaço de tempo previamente determinado nem 
têm momento certo de início e término. Algumas dessas fases, 
como a de instauração e a de decisão, na verdade são atos que 
se aperfeiçoam no instante da edição” (GASPARINI, 2005, p. 
862). 

 
Deste modo, o processo administrativo apresenta as 

seguintes fases: instauração, instrução, relatório e decisão, 
sendo, então, imprescindível a obediência a essa ordem, 
quando da propositura do processo administrativo. 

 
Fase de instauração: Esta é a fase que dá início ao 

Processo. Administrativo, em que são apresentados os fatos e 
a indicação do direito que se deseja pleitear no processo, 
quando assim o requer. O interessado pode ser a própria 
Administração Pública; pessoa física, como o servidor público; 
pessoa jurídica pública ou privada. 

 
Fase da instrução: Nesta fase ocorre a produção de 

provas, como forma de elucidação dos fatos narrados na 
primeira fase. As provas podem ser por meio de depoimento 
da parte, oitiva de testemunhas, inspeções, perícias, juntada de 
documentos; pode ocorrer, também, o colhimento de 
informações, laudos e pareceres que irão ajudar na decisão do 
P. A. 

 
Fase do relatório: O relatório é a síntese de tudo o que foi 

apurado no processo administrativo; pode ser feito pela 
autoridade responsável ou por comissão processante, 
conforme o caso. Não obstante sua importância, o relatório não 
vincula a decisão no processo, ou seja, pode haver decisão 
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diferente da sugestão apresentada no relatório, deve-se, no 
entanto, fundamentar as razões da decisão. 

 
Fase da decisão ou julgamento: Última fase do processo, 

apresenta a decisão a despeito do objeto do processo. A 
decisão pode ser conforme a sugestão apresentada no 
relatório ou diferente deste, o que enseja a fundamentação 
para a tomada dessa decisão. 

 
Pedido de Reconsideração: é cabível quando o 

interessado tiver novos argumentos e desejar que a decisão 
seja reconsiderada. 

 
Recurso: via de regra, após a decisão, cabe recurso para a 

autoridade hierarquicamente superior. Embora não haja uma 
sistematização, pode-se afirmar que os recursos tem efeito 
devolutivo, podendo alguns ter efeito suspensivo. 

Chama-se recurso próprio aquele dirigido à autoridade 
hierarquicamente superior e recurso impróprio o que é 
dirigido à autoridade que não seja hierarquicamente superior 
àquela que praticou o ato. 

O recurso impróprio é de excepcional utilização e deve ter 
previsão legal. Basicamente essa é a diferença entre ambas as 
espécies recursais. Nos recursos próprios, a aplicação é geral e 
nos recursos impróprios é excepcional. 

 
Espécies de Processo Administrativo 
 
De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, os 

processos administrativos podem ser classificados em 
diversas categorias:  

 
1) internos ou externos: processos internos são aqueles 

instaurados dentro do ambiente estatal. Exemplo: sindicância. 
Os externos são aqueles que envolvem particulares. Exemplo: 
concurso público; 

 
2) restritivos ou ampliativos: processos restritivos ou 

ablatórios são aqueles que impõem limitações à esfera privada 
de interesse. Exemplo: interdição de estabelecimento. Os 
processos restritivos dividem-se em meramente restritivos, 
como as revogações, e sancionadores, como a sindicância. Já os 
processos ampliativos são voltados à expansão da esfera 
privada de interesses. Exemplo: outorga de permissão de uso. 
Os processos ampliativos podem ser divididos em: 

a) de iniciativa do próprio interessado, como no pedido de 
licença;  

b) de iniciativa da Administração, como a licitação;  
c) concorrenciais, como o concurso público;  
d) simples ou não concorrenciais, como o pedido de 

autorização de uso. 
Vejamos a legislação acerca da matéria: 
 

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. 
 
Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo 

administrativo no âmbito da Administração Federal direta e 
indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 
Administração. 

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no 
desempenho de função administrativa. 

§ 2o Para os fins desta Lei, consideram-se: 
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da 

Administração direta e da estrutura da Administração 
indireta; 

II - entidade - a unidade de atuação dotada de 
personalidade jurídica; 

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de 
poder de decisão. 

        
 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a 

renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo 
autorização em lei; 

III - objetividade no atendimento do interesse público, 
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro 
e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas 
as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que 
determinarem a decisão; 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia 
dos direitos dos administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar 
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 
dos administrados; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de 
alegações finais, à produção de provas e à interposição de 
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 
situações de litígio; 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, 
ressalvadas as previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem 
prejuízo da atuação dos interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que 
melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, 
vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

 
CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 
 
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a 

Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam 
assegurados: 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, 
que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações; 

II - 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; 

III - formular alegações e apresentar documentos antes da 
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente; 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo 
quando obrigatória a representação, por força de lei. 
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CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO 

 
Art. 4o São deveres do administrado perante a 

Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato 
normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
III - não agir de modo temerário; 
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e 

colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

CAPÍTULO IV 
DO INÍCIO DO PROCESSO 

 
Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício 

ou a pedido de interessado. 
 
Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos 

em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por 
escrito e conter os seguintes dados: 

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - identificação do interessado ou de quem o represente; 
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de 

comunicações; 
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de 

seus fundamentos; 
V - data e assinatura do requerente ou de seu 

representante. 
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa 

imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor 
orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais 
falhas. 

 
Art. 7o Os órgãos e entidades administrativas deverão 

elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos 
que importem pretensões equivalentes. 

 
Art. 8o Quando os pedidos de uma pluralidade de 

interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, 
poderão ser formulados em um único requerimento, salvo 
preceito legal em contrário. 

 
CAPÍTULO V 

DOS INTERESSADOS 
 
Art. 9o São legitimados como interessados no processo 

administrativo: 
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares 

de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito 
de representação; 

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm 
direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a 
ser     adotada; 

III - as organizações e associações representativas, no 
tocante a direitos e interesses coletivos; 

IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas 
quanto a direitos ou interesses difusos. 

 
Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, 

os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em 
ato normativo próprio. 

 
CAPÍTULO VI 

DA COMPETÊNCIA 
 
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos 

órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo 
os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se 
não houver impedimento legal, delegar parte da sua 
competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não 
lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for 
conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, 
social, econômica, jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se 
à delegação de competência dos órgãos colegiados aos 
respectivos presidentes. 

 
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de atos de caráter normativo; 
II - a decisão de recursos administrativos; 
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou 

autoridade. 
 
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser 

publicados no meio oficial. 
§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes 

transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os 
objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter 
ressalva de exercício da atribuição delegada. 

§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela 
autoridade delegante. 

§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar 
explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas 
pelo delegado. 

 
Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por 

motivos relevantes devidamente justificados, a avocação 
temporária de competência atribuída a órgão 
hierarquicamente inferior. 

 
Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão 

publicamente os locais das respectivas sedes e, quando 
conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de 
interesse especial. 

 
Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o 

processo administrativo deverá ser iniciado perante a 
autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 
 
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o 

servidor ou autoridade que: 
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
II - tenha participado ou venha a participar como perito, 

testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem 
quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 
terceiro grau; 

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o 
interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 

 
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em 

impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, 
abstendo-se de atuar. 

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o 
impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 

 
Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou 

servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com 
algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, 
companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 

 
Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá 

ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. 
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CAPÍTULO VIII 
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 
 
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem 

de forma determinada senão quando a lei expressamente a 
exigir. 

§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, 
em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a 
assinatura da autoridade responsável. 

§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma 
somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. 

§ 3o A autenticação de documentos exigidos em cópia 
poderá ser feita pelo órgão administrativo. 

§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas 
sequencialmente e rubricadas. 

 
Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias 

úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na 
qual tramitar o processo. 

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário 
normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso 
regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à 
Administração. 

 
Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão 

ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados 
que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco 
dias, salvo motivo de força maior. 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser 
dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. 

 
Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se 

preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o 
interessado se outro for o local de realização. 

 
CAPÍTULO IX 

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 
 
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o 

processo administrativo determinará a intimação do 
interessado para ciência de decisão ou a efetivação de 
diligências. 

§ 1o A intimação deverá conter: 
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade 

administrativa; 
II - finalidade da intimação; 
III - data, hora e local em que deve comparecer; 
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou 

fazer-se representar; 
V - informação da continuidade do processo 

independentemente do seu comparecimento; 
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três 

dias úteis quanto à data de comparecimento. 
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, 

por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou 
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

§ 4o No caso de interessados indeterminados, 
desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve 
ser efetuada por meio de publicação oficial. 

§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem 
observância das prescrições legais, mas o comparecimento do 
administrado supre sua falta ou irregularidade. 

 
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o 

reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito 
pelo administrado. 

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será 
garantido direito de ampla defesa ao interessado. 

 

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo 
que resultem para o interessado em imposição de deveres, 
ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades 
e os atos de outra natureza, de seu interesse. 

 
CAPÍTULO X 

DA INSTRUÇÃO 
 
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar 

e comprovar os dados necessários à tomada de decisão 
realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão 
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos 
interessados de propor atuações probatórias. 

§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos 
autos os dados necessários à decisão do processo. 

§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos 
interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para 
estes. 

 
Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as 

provas obtidas por meios ilícitos. 
 
Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de 

interesse geral, o órgão competente poderá, mediante 
despacho motivado, abrir período de consulta pública para 
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não 
houver prejuízo para a parte interessada. 

§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de 
divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou 
jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para 
oferecimento de alegações escritas. 

§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por 
si, a condição de interessado do processo, mas confere o 
direito de obter da Administração resposta fundamentada, que 
poderá ser comum a todas as alegações substancialmente 
iguais. 

 
Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, 

diante da relevância da questão, poderá ser realizada 
audiência pública para debates sobre a matéria do processo. 

 
Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria 

relevante, poderão estabelecer outros meios de participação 
de administrados, diretamente ou por meio de organizações e 
associações legalmente reconhecidas. 

 
Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de 

outros meios de participação de administrados deverão ser 
apresentados com a indicação do procedimento adotado. 

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a 
audiência de outros órgãos ou entidades administrativas 
poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação 
de titulares ou representantes dos órgãos competentes, 
lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos. 

 
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha 

alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente 
para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. 

 
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados 

estão registrados em documentos existentes na própria 
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão 
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, 
de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas 
cópias. 

 
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da 

tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer 
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à 
matéria objeto do processo. 
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§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na 
motivação do relatório e da decisão. 

§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão 
fundamentada, as provas propostas pelos interessados 
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias. 

 
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações 

ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, 
serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se 
data, prazo, forma e condições de atendimento. 

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o 
órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de 
ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. 

 
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos 

solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de 
pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela 
Administração para a respectiva apresentação implicará 
arquivamento do processo. 

 
Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou 

diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias 
úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. 

 
Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um 

órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo 
máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada 
necessidade de maior prazo. 

§ 1o Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser 
emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a 
respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der 
causa ao atraso. 

§ 2o Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de 
ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter 
prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo 
da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. 

 
Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam 

ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos 
administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo 
assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar 
laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e 
capacidade técnica equivalentes. 

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito 
de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro 
prazo for legalmente fixado. 

 
Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública 

poderá motivadamente adotar providências acauteladoras 
sem a prévia manifestação do interessado. 

 
Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a 

obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e 
documentos que o integram, ressalvados os dados e 
documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito 
à privacidade, à honra e à imagem. 

 
Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para 

emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido 
inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará 
proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando 
o processo à autoridade competente. 

 
CAPÍTULO XI 

DO DEVER DE DECIDIR 
 
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente 

emitir decisão nos processos administrativos e sobre 
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. 

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, 
a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

 
CAPÍTULO XII 

DA MOTIVAÇÃO 
 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, 

com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
III - decidam processos administrativos de concurso ou 

seleção pública; 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo 

licitatório; 
V - decidam recursos administrativos; 
VI - decorram de reexame de ofício; 
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a 

questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e 
relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou 
convalidação de ato administrativo. 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, 
podendo consistir em declaração de concordância com 
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões 
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, 
pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os 
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito 
ou garantia dos interessados. 

§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e 
comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou 
de termo escrito. 

 
CAPÍTULO XIII 

DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO 
PROCESSO 

 
Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação 

escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, 
ainda, renunciar a direitos disponíveis. 

§ 1o Havendo vários interessados, a desistência ou 
renúncia atinge somente quem a tenha formulado. 

§ 2o A desistência ou renúncia do interessado, conforme o 
caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a 
Administração considerar que o interesse público assim o 
exige. 

 
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o 

processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da 
decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato 
superveniente. 

 
CAPÍTULO XIV 

DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 
 
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, 

quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos. 

 
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que 
foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 
decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer 
medida de autoridade administrativa que importe 
impugnação à     validade do ato. 
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Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem 
lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que 
apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração. 

 
CAPÍTULO XV 

DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 
   
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face 

de razões de legalidade e de mérito. 
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o 
encaminhará à autoridade superior. 

§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso 
administrativo independe de caução. 

§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa 
contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à 
autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a 
reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à 
autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou 
inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.   

 
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por 

três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 
 
Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso 

administrativo: 
I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no 

processo; 
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem 

indiretamente afetados pela decisão recorrida; 
III - as organizações e associações representativas, no 

tocante a direitos e interesses coletivos; 
IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou 

interesses difusos. 
 
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o 

prazo para interposição de recurso administrativo, contado a 
partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso 
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta 
dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. 

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser 
prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. 

 
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento 

no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido 
de reexame, podendo juntar os documentos que julgar 
convenientes. 

 
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não 

tem efeito suspensivo. 
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil 

ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade 
recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a 
pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. 

 
Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele 

conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no 
prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 

 
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: 
I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
III - por quem não seja legitimado; 
IV - após exaurida a esfera administrativa. 
§ 1o Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a 

autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para 
recurso. 

§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a 
Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não 
ocorrida preclusão administrativa. 

 
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá 

confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, 
a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo 
puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá 
ser cientificado para que formule suas alegações antes da 
decisão. 

 
Art. 64-A.  Se o recorrente alegar violação de enunciado da 

súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso 
explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da 
súmula, conforme o caso.   

 
Art. 64-B.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a 

reclamação fundada em violação de enunciado da súmula 
vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão 
competente para o julgamento do recurso, que deverão 
adequar as futuras decisões administrativas em casos 
semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas 
esferas cível, administrativa e penal.   

 
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem 

sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou 
de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção 
aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá 
resultar agravamento da sanção. 

 
CAPÍTULO XVI 
DOS PRAZOS 

 
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da 

cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo 
e incluindo-se o do vencimento. 

§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 
útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver 
expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo 
contínuo. 

§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data 
a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente 
àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do 
mês. 

 
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente 

comprovado, os prazos processuais não se suspendem. 
 

CAPÍTULO XVII 
DAS SANÇÕES 

 
Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade 

competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em 
obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o 
direito de defesa. 

 
CAPÍTULO XVIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 69. Os processos administrativos específicos 

continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes 
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. 

 
Art. 69-A.  Terão prioridade na tramitação, em qualquer 

órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que 
figure como parte ou interessado:  

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 104 

I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos;  

II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental;  
III – (VETADO)   
IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose 

múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível 
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, síndrome de 
imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base 
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença 
tenha sido contraída após o início do processo.   

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, 
juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à 
autoridade administrativa competente, que determinará as 
providências a serem cumpridas.  

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação 
própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.   

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília 29 de janeiro de 1999; 178o da Independência e 

111o da República. 
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 

Questões sobre Agentes Administrativos 
 

01. (PC/AC - Perito Criminal – Contabilidade – 
FUNCAB/2015). Com relação às responsabilidades do 
servidores públicos, assinale a alternativa correta.  

(A) Sempre que houver responsabilidade penal do 
servidor, haverá, necessariamente, a responsabilidade civil e a 
administrativa. 

(B) A responsabilidade penal não abrange as 
contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 

(C) A responsabilidade civil-administrativa resulta 
somente de ato comissivo praticado no desempenho do cargo 
ou função. 

(D) A responsabilidade administrativa do servidor não 
será afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria. 

(E) As sanções penais, cíveis e administrativas podem ser 
cumuladas, sendo independentes entre si. 

 
02. (PGFN -Procurador da Fazenda Nacional – 

ESAF/2015).  Sobre os servidores públicos, assinale a opção 
incorreta. 

(A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 

(B) O direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei complementar.  

(C) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público.  

(D) A administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei.  

(E) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

 
03 (TJ/MG - Titular de Serviços de Notas e de Registro 

– CONSUPLAN/2015). No tocante à responsabilidade dos 
servidores públicos, é correto afirmar, EXCETO: 

(A) Pode ser civil, penal e administrativa de forma 
independente uma da outra. 

(B) A responsabilidade civil do servidor reclama apuração 
por processo administrativo, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

(C) A responsabilidade civil-administrativa resulta, 
exclusivamente, de ato comissivo praticado no desempenho 
do cargo ou função. 

(D) A absolvição na esfera penal, por negativa do fato, 
afasta a responsabilização administrativa do servidor público. 

 
04. (Fundacentro - Assistente em Ciência e Tecnologia 

– VUNESP/2014). Ser leal às instituições a que servir e 
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, nos 
termos da Lei n.º 8.112/90, em relação ao servidor, fazem 
parte de. 

(A) suas funções. 
(B) suas competências. 
(C) seus deveres. 
(D). seus direitos. 
(E) suas faculdades. 
 
05. (TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário – 

IESES/2014). São deveres do servidor, EXCETO: 
(A) Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 
(B) Cumprir as ordens superiores, mesmo quando 

manifestamente ilegais. 
(C) Ser leal às instituições a que servir. 
(D) Zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público. 
(E) Manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa. 
 
06 (TC/DF – Analista - CESPE/2014) Suponha que um 

servidor público fiscal de obras do DF, no intuito de prejudicar 
o governo, tenha determinado o embargo de uma obra de 
canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma 
irregularidade. Em razão da paralisação, houve atraso na 
conclusão da obra, o que causou muitos prejuízos à população. 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se 
seguem. 

A ausência de advogado para auxiliar o servidor em sua 
defesa não é causa de nulidade do processo administrativo 
disciplinar. 

correta (    )          errada (    ) 
 
07. (Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - 

CESPE/2014) Se, em eventual processo penal instaurado para 
apurar o fato, o servidor for absolvido por falta de provas, 
ainda assim será possível a sua responsabilização na esfera 
administrativa. 

correta (    )          errada (    ) 
 
08. (MEC - Nível Superior - CESPE/2014) No que se 

refere à contratação de pessoal por tempo determinado para o 
atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, julgue os itens seguintes, com base na 
legislação de regência. 

Na referida forma de contratação, o recrutamento de 
pessoal prescinde de concurso público. 

correta (    )          errada (    ) 
 

09. (Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - 
CESPE/2014) Julgue o item que se segue, a respeito da 
remuneração dos agentes públicos, consoante entendimento 
do Supremo Tribunal Federal (STF).  

O art. 7.º, inciso XVI, da CF, que trata do direito dos 
trabalhadores urbanos e rurais à remuneração pelo serviço 
extraordinário acrescida de, no mínimo, 50%, sobre o valor do 
serviço normal, aplica-se imediatamente aos servidores 
públicos, por constituir norma autoaplicável. 

correta (    )          errada (    ) 
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10. (Fundacentro - Analista em Ciência e Tecnologia 
Pleno - VUNESP/2014) Ser leal às instituições a que servir e 
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, nos 
termos da Lei n.º 8.112/90, em relação ao servidor, fazem 
parte de. 

(A) suas funções. 
(B) suas competências. 
(C) seus deveres. 
(D) seus direitos. 
(E) suas faculdades. 
 
11. (TC/DF - Técnico de Administração - CESPE/2014) 

No que se refere aos agentes públicos e aos dispositivos da Lei 
Complementar n.º 840/2011, julgue os seguintes itens.  

Em obediência ao princípio da soberania nacional, os 
estrangeiros somente poderão ocupar funções públicas de 
caráter transitório e sem vínculo estatutário. 

correta (    )          errada (    ) 
 
12. (TRT/MA - Analista Judiciário - Área Judiciária - 

FCC/2014) Poliana, após tomar posse em determinado cargo 
público, não entrou em exercício no prazo estabelecido. Nos 
termos da Lei nº 8.112/90, a conduta de Poliana acarretará 
sua: 

(A) demissão. 
(B) exoneração de ofício. 
(C) cassação de disponibilidade. 
(D) suspensão por noventa dias, até que regularize a falta 

cometida.  
(E) advertência, compelindo-a a regularizar a falta 

cometida. 
 
13 (DPE/RJ - Técnico Superior Especializado – 

Administração - FGV/2014) Pedro, servidor público estadual 
do Poder Executivo, foi injustamente demitido por falta grave, 
após processo administrativo disciplinar, sendo acusado de 
receber propina. Pedro buscou assistência jurídica na 
Defensoria Pública e, após longo processo judicial, que durou 
quatro anos, o Poder Judiciário reconheceu que Pedro não 
praticara o ato que lhe fora imputado, determinando seu 
retorno ao serviço, com ressarcimento dos vencimentos e 
vantagens, bem como reconhecimento dos direitos ligados ao 
cargo. O nome dado à forma de provimento de cargo 
determinada na decisão judicial é: 

(A) nomeação. 
(B) retorno.  
(C) aproveitamento.  
(D) reintegração.  
(E) readaptação 
 
14. (SEPLAG/MG - Gestor de Transportes e Obras – 

Direito - IBFC/2014) Caio, servidor público, foi eleito para 
exercer o mandato eletivo de Vereador. Nessa hipótese, a 
Constituição da República dispõe que Caio: 

(A) Deverá ficar afastado de seu cargo, percebendo 
cumulativamente as vantagens de seu cargo de servidor com a 
remuneração do cargo eletivo. 

(B) Deverá perceber somente a remuneração do cargo de 
Vereador, pois não lhe é permitido optar a remuneração que 
pretende receber, se houver incompatibilidade de horários. 

(C) Perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, desde que haja compatibilidade 
de horários. 

(D) Será imediatamente afastado de seu cargo, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração, independentemente da 
possibilidade de cumular o exercício das duas funções. 

 
15 (TRF 1ª - Analista Judiciário – Área Judiciária–– 

FCC/2011) José, servidor público federal, responde a 
processo administrativo por ter faltado ao serviço, sem causa 

justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o 
período de doze meses. Conforme preceitua a Lei nº 
8.112/1990, estará sujeito à pena de: 

(A) demissão. 
(B) suspensão pelo prazo máximo de noventa dias. 
(C) advertência. 
(D) disponibilidade. 
(E) multa. 
 
16. (TRT 11ª AM/RR - Analista Judiciário - Área 

Judiciária - FCC/2012) Com a extinção do órgão público “X”, 
foi extinto o cargo público ocupado por João, que é servidor 
público federal estável. No entanto, com tal extinção, João foi 
colocado em disponibilidade. Nos termos da Lei nº 
8.112/1990, João: 

(A) deveria obrigatoriamente ter sido redistribuído, não 
sendo possível sua colocação em disponibilidade pela 
Administração Pública. 

(B) será aproveitado em vaga que vier a ocorrer em órgãos 
ou entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, 
mediante determinação do órgão Central do Sistema de 
Pessoal Civil. 

(C) retornará à atividade mediante aproveitamento 
obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos 
compatíveis com o anteriormente ocupado. 

(D) terá cassada sua disponibilidade e tornado sem efeito 
eventual aproveitamento, caso não entre em exercício no 
prazo legal, ainda que por motivo de doença comprovada por 
junta médica oficial. 

(E) não poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão 
central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal − 
SIPEC, até seu adequado aproveitamento. 

 
17 (TRT 11ª AM/RR - Analista Judiciário – Exec. 

Mandatos – FCC/2012) Marcelo, servidor público federal, 
ocupante de cargo efetivo, pretende solicitar licença para 
tratar de interesses particulares. Referida licença, nos termos 
da Lei nº 8.112/1990, será concedida: 

(A) por prazo indeterminado. 
(B) a critério da Administração Pública. 
(C) com remuneração. 
(D) pela Administração Pública, podendo ser 

interrompida, a qualquer tempo, exclusivamente no interesse 
do serviço. 

(E) mesmo que Marcelo esteja em estágio probatório. 
 
18 (TRT 14ª RO/AC - Analista Judiciário – Exec. 

Mandatos – FCC/2011) De acordo com a Lei nº 8.112/90, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e das fundações públicas federais, sobre 
a prescrição quanto ao direito de petição, é correto afirmar: 

(A) Por ser de ordem pública, a prescrição não pode ser 
relevada pela Administração. 

(B) O pedido de reconsideração e o recurso, mesmo 
quando cabíveis, não interrompem a prescrição. 

(C) O direito de requerer prescreve em dez anos quanto ao 
ato de cassação de aposentadoria. 

(D) O direito de requerer prescreve em dois anos quanto 
aos atos que afetem interesse patrimonial e créditos 
resultantes das relações de trabalho. 

(E) O prazo de prescrição será contado da data da ciência 
pelo interessado, ainda que o ato tenha sido devidamente 
publicado. 

 
19. (TRT 14ª RO/AC - Analista Judiciário – Exec. 

Mandatos – FCC/2011) Nos termos da Lei nº 8.112/90, o ex 
servidor público fica incompatível para nova investidura em 
cargo público federal, pelo prazo de cinco anos, quando tiver 
sido demitido por: 

(A) aplicar irregularmente o dinheiro público. 
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(B) crime contra a Administração Pública. 
(C) improbidade administrativa. 
(D) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 
(E) lesar os cofres públicos e dilapidar o patrimônio 

nacional. 
 
20 (Prefeitura de Cuiabá – MT - Agente da Saúde - 

Técnico em Radiologia – FGV/2015). Após aprovação em 
concurso público, o servidor nomeado para o cargo de 
provimento efetivo só adquire estabilidade depois do estágio 
probatório, que corresponde a um período de: 

(A) 24 meses. 
(B) 30 meses. 
(C) 36 meses. 
(D) 42 meses. 
(E) 48 meses. 
 
21. (UFBA - Analista Administrativo - Administração –

IADES/2014). A vacância do cargo público não decorre de 
(A) exoneração. 
(B) demissão. 
(C) falecimento. 
(D) readaptação. 
(E) ascensão. 
 
22. (DPE/MS - Defensor Público – VUNESP/2014). Os 

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
(A) aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 
lei. 

(B) aos brasileiros e aos estrangeiros, igualmente, nos 
termos específicos previstos nas leis de cada ente federativo. 

(C) aos brasileiros que preencham os requisitos previstos 
em lei, excluindo-se qualquer forma de acesso por 
estrangeiros. 

(D) aos brasileiros que preencham os requisitos legais e 
aos estrangeiros, se houver reciprocidade em favor dos 
brasileiros no exterior. 

 
23. (TRT/9R/PR – Analista Judiciário – FCC/2015) No 

que se refere às regras constitucionais aplicáveis à 
Administração pública, é VEDADO  

(A) promover a revisão geral anual da remuneração dos 
servidores públicos sempre na mesma data.  

(B) contratar servidor ou pessoal por tempo determinado. 
(C) exigir qualificação técnica e econômica, indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações, para contratar com 
o Poder Público.  

(D) acumular dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais da saúde, caso haja compatibilidade de horário.  

(E) vincular ou equiparar espécie remuneratória para 
efeito de remuneração pessoal do serviço público. 

 
24. (CEASA/CAMPINAS – Advogado – SHDIAS/2014) 

Entre os princípios e regras constitucionais aplicáveis aos 
servidores públicos, é CORRETO afirmar: 

(A) Pela Constituição Federal, não há impedimento à 
Administração que, durante o prazo de validade de um 
concurso de ingresso no serviço público, outro seja aberto, 
levado a efeito e classificados os aprovados.  

(B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos em lei e aos 
estrangeiros naturalizados, na forma da lei. 

(C) O concurso restrito ou interno somente tem respaldo 
constitucional quando utilizado para elevação de servidores 
na carreira ou para ascensão funcional, na forma da lei.  

(D) A Constituição Federal, com a redação da Emenda 
Constitucional 19/98 estipulou como prazo de validade do 

concurso o prazo de dois anos, não podendo ser inferior a tal 
período. 

 
25. (IPAC-BA - Técnico Nível Superior – 

CONSULTEC/2013). CARVALHO FILHO entende que “regime 
jurídico é o conjunto de regras de direito que regulam 
determinada relação jurídica”.  

Segundo a CF/88, no âmbito da Administração Pública, os 
servidores públicos têm apenas o regime ou regimes jurídicos: 

(A) Estatutário. 
(B) Trabalhista 
(C) Especial. 
(D) Estatutário e Trabalhista. 
(E) Estatutário, Trabalhista e Especial. 
 
26. (SC/CE - Analista de Desenvolvimento Urbano - 

Engenharia Agronômica – FUNCAB/2013). A respeito do 
regime jurídico dos servidores públicos, é correto afirmar: 

(A) Os cargos em comissão, de ocupação transitória, são de 
livre nomeação e exoneração. 

(B) Somente podem ser contratados sob o regime 
estatutário. 

(C) Seus litígios com a Administração Pública serão 
dirimidos pela Justiça do Trabalho, tanto no caso de emprego, 
quanto no de cargo público. 

(D) Os servidores temporários possuem vínculo 
trabalhista obrigatoriamente disciplinado pela CLT. 

(E) Inexiste vedação ao chamado nepotismo cruzado. 
27. (CGU -  Analista de Finanças e Controle – 

ESAF/2012). Acerca da contratação temporária, assinale a 
opção incorreta. 

(A) O regime de previdência aplicável aos contratados 
temporários é o Regime Geral da Previdência Social - RGPS. 

(B) A discussão da relação de emprego entre o contratado 
temporário e a Administração Pública deve se dar na justiça 
comum. 

(C) Nem sempre é exigido processo seletivo simplificado 
prévio para a efetivação da contratação temporária. 

(D) O requisito da temporariedade deve estar presente na 
situação de necessidade pública e não na atividade para a qual 
se contrata. 

(E) O regime jurídico dos servidores contratados por 
tempo determinado é o trabalhista. 

 
28. (Prefeitura de Caieiras/ SP - Assistente Legislativo 

– VUNESP/2015). A contratação por tempo determinado 
(A) é admitida durante todo o período eleitoral. 
(B) é admitida em todas as circunstâncias em que haja 

interesse público. 
(C) depende da discricionariedade e vontade do 

administrador público. 
(D) é admitida para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 
(E) não é admitida pela Constituição Federal. 
 
29. (ANS -  Analista Administrativo – CESPE/2013). 

Com relação ao direito constitucional, julgue os itens que se 
seguem. Considere que a sigla CF, sempre que empregada, 
refere-se à Constituição Federal de 1988. 

Seria compatível com a CF lei federal que estabelecesse a 
possibilidade de contratação temporária de médicos 
estrangeiros, por tempo determinado, para atender a 
necessidades temporárias de excepcional interesse público. 

(  ) certo     (  ) errado 
 
30. (Câmara Municipal do Rio de Janeiro -  Analista 

Legislativo – Direito - Prefeitura do Rio de Janeiro/2014). 
O regime jurídico funcional que visa disciplinar a categoria dos 
servidores temporários denomina- se: 

(A) regime especial 
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(B) regime jurídico único 
(C) regime jurídico híbrido 
(D) regime trabalhista 
 
31. (PGE/SP - Procurador do Estado – FCC). A 

contratação de servidores públicos pelo regime da CLT 
(A) é inconstitucional porque implica terceirização de 

mão-de-obra. 
(B) é inconstitucional porque pelo regime jurídico único 

todos os servidores públicos submetem-se ao regime 
estatutário. 

(C) é possível para preenchimento de empregos públicos. 
(D) é constitucional forma de flexibilização da mão-de-

obra no setor público, podendo a Administração Pública 
prover o preenchimento de cargos públicos com servidores 
contratados nesse regime. 

(E) admite a derrogação das normas da CLT pela legislação 
estadual e municipal. 

 
32. (MPE/RJ - Analista Administrativo – NCE-

UFR/2007). Até a Emenda Constitucional nº 19/98 vigorou o 
Regime Jurídico Único. Por esse regime todos os servidores da 
Administração Pública deveriam seguir o regime estatutário. 
Desde 1998, por força das alterações introduzidas pela citada 
emenda, a Administração Pública possui dois regimes 
jurídicos básicos para reger a sua relação com os servidores: 

 
(I) regime jurídico estatutário;  
(II) regime jurídico celetista.  
 
A diferença entre ambos consiste em:  
(A) servidores públicos estatutários são aqueles cuja 

relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais 
específicos, nos quais estão inscritas todas as regras que 
incidem sobre a relação jurídica, razão por que nelas se 
enumeram os direitos e deveres dos servidores e do Estado. Os 
servidores públicos trabalhistas (ou celetistas) são assim 
qualificados porque as regras disciplinadoras de sua relação 
de trabalho são as constantes da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Seu regime básico, portanto, é o mesmo que se aplica 
à relação de emprego no campo privado, com as exceções 
pertinentes à posição especial de ambas as partes; 

(B) servidores públicos estatutários são aqueles cuja 
relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais 
específicos, nos quais estão inscritas todas as regras que 
incidem sobre a relação jurídica, razão por que nelas se 
enumeram os direitos e deveres dos servidores e do Estado. Os 
servidores públicos trabalhistas não são assim qualificados 
por haver vinculação às regras disciplinadoras de sua relação 
de trabalho com as constantes da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Seu regime básico, na verdade, se aplica de forma 
especial, não se equiparando à relação de emprego no campo 
privado; 

(C) servidores públicos estatutários são aqueles cuja 
relação jurídica de trabalho é disciplinada por estatutos 
elaborados pela classe profissional à qual o servidor passará a 
estar vinculado, nos quais estão inscritas todas as regras que 
incidem sobre a relação jurídica, razão por que nelas se 
enumeram os direitos e deveres dos servidores e do Estado. Os 
servidores públicos trabalhistas (ou celetistas) são assim 
qualificados porque as regras disciplinadoras de sua relação 
de trabalho são as constantes da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Seu regime básico, portanto, é o mesmo que se aplica 
à relação de emprego no campo privado, com as exceções 
pertinentes à posição especial de ambas as partes; 

(D) servidores públicos estatutários são aqueles cuja 
relação jurídica de trabalho é disciplinada por estatutos 
elaborados pela classe profissional à qual o servidor passará a 
estar vinculado, nos quais estão inscritas todas as regras que 
incidem sobre a relação jurídica, razão por que nelas se 

enumeram os direitos e deveres dos servidores e do Estado. Os 
servidores públicos trabalhistas não são assim qualificados 
por haver vinculação às regras disciplinadoras de sua relação 
de trabalho com as constantes da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Seu regime básico, na verdade, se aplica de forma 
especial, não se equiparando à relação de emprego no campo 
privado; 

(E) servidores públicos estatutários são assim qualificados 
porque as regras disciplinadoras de sua relação de trabalho 
são as constantes da Consolidação das Leis do Trabalho. Seu 
regime básico, portanto, é o mesmo que se aplica à relação de 
emprego no campo privado, com as exceções pertinentes à 
posição especial de ambas as partes. Os servidores públicos 
trabalhistas (ou celetistas) são aqueles cuja relação jurídica de 
trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, nos 
quais estão inscritas todas as regras que incidem sobre a 
relação jurídica, razão por que nelas se enumeram os direitos 
e deveres dos servidores e do Estado. 

 
Respostas 

 
01 Resposta: E 
Art. 125, lei 8112/90 As sanções civis, penais e 

administrativas poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si. 

 
02. Resposta: B 
Art. 37, CF. A administração pública direta e indireta de 

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

(...) 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos 

limites definidos em lei específica; 
 
03. Resposta: C 
Art. 122, lei 8112/90. A responsabilidade civil decorre de 

ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros. 

 
04 Resposta: C 
art. 116, lei 8112/90 
São deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal as instituições a que servir; 
 
05 Resposta: B 
Art. 116, lei 8112/90. São deveres do servidor: 
(...) 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
 
06. Resposta: CORRETA 
Súmula Vinculante 5, STF: A falta de defesa técnica por 

advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 
Constituição. 

 
07. Resposta: CORRETA 
Art. 125, Lei 8112/90 As sanções civis, penais e 

administrativas poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si. 

 
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor 

será afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria  
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08. Resposta: CORRETA 
Art. 7º, IX, CF São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

 
09. Resposta: CORRETA 
Conforme dispõe o artigo O art. 7.º, inciso XVI, da CF, 

remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 
em cinquenta por cento à do normal. 

Como se trata de norma autoaplicável, será aplicado 
imediatamente aos servidores públicos. 

 
10. Resposta: C 
Esta alternativa está correta, conforme dispõe o art. 116, 

da Lei nº 8.112/90: 
Art. 116. São deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza: A) ao público em geral, 

prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo; B) à expedição de certidões requeridas 
para defesa de direito ou esclarecimento de situações de 
interesse pessoal; C) às requisições para a defesa da Fazenda 
Pública. 

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão 
do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando 
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de 
outra autoridade competente para apuração;  

VII - zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
IX - manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa; 
X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII 

será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela 
autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando ampla defesa. 

 
11. Resposta: ERRADA 
Valendo-se do que está disciplinado no artigo 37, inciso I, 

da Constituição Federal, a questão de fato está errada, 
Vejamos: 

Art. 37, I, CF – Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

 
12. Resposta: B 
B) CORRETA – conforme art. 15, §2, da Lei nº 8.112/90: 
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo público ou da função de confiança.  
(...) 
§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado 

sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, 
se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, 
observado o disposto no art. 18. 

13. Resposta: D 
Art. 28, Lei 8112/90 A reintegração é a reinvestidura do 

servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua 
demissão por decisão administrativa ou judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens.  

 
14. Resposta: C 
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições:  

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a 
norma do inciso anterior; 

 
15. Resposta: A 
De acordo com o artigo 132, inciso III, da Lei 8.112/90, está 

sujeito a pena de demissão o servidor que praticar 
inassiduidade habitual. 

 
16. Resposta: C 
De acordo com o artigo 30 da Lei 8.112/90:  
O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-

á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições 
e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 
 

17. Resposta: B 
De acordo com o artigo 91 da Lei 8.112/90: 
A critério da Administração, poderão ser concedidas ao 

servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em 
estágio probatório, licenças para o trato de assuntos 
particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem 
remuneração. 

Parágrafo único.  A licença poderá ser interrompida, a 
qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 
 

18. Resposta: A 
De acordo com o artigo 112 da lei 8.112/90: 
A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada 

pela administração. 
 
19. Resposta: D 
De acordo com o artigo 117, IX da Lei 8.112/90, ao servidor 

é proibido: 
  IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função pública; 
Além disso, “a demissão ou a destituição de cargo em 

comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, 
incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em 
cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos”, 
consoante artigo 137, “caput” da Lei 8.112/90. 

 
20. Resposta: C 
Art. 41, CF. São estáveis após três anos de efetivo exercício 

os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 

 
Muita atenção: Embora, a Lei nº 8.112/90, no artigo 20 

cite o prazo de 24 meses para que o servidor adquira 
estabilidade devemos considerar que o correto é o texto 
inserido na Constituição Federal. Como não houve uma 
revogação expressa de tais normas elas permanecem nos 
textos legais, mesmo que na prática não são aplicadas, pois 
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ferem a CF (existe uma revogação tácita dessas normas). A 
justificativa? Eis um prazo previsto na Constituição Federal, 
nossa Lei Maior. 

 
21. Resposta: E 
Ascensão Funcional: Inconstitucionalidade - O STF decidiu, 

em 1999, pela inconstitucionalidade da ascensão funcional, 
forma de provimento derivado de cargo público, sem concurso 
público, onde um servidor galgava cargo público de carreira 
distinta da carreira à qual pertencia o cargo anterior. Essa 
decisão retirou a ascensão funcional do estatuto federal (lei 
8112/90) em 1999, mas o STF reitera agora que essa decisão 
na verdade tem efeito ex tunc, alcançando ascensões 
funcionais ocorridas antes mesmo da referida declaração, uma 
vez que essa forma de provimento não se coaduna com a 
Constituição Federal de 1988." 

 
22. Resposta: A 
Art. 37 I, CF os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 
lei. 

 
23. Resposta: E. 
CF/88 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

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

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público. 

 
24. Resposta: A. 
a) CORRETO. A CF não veda a realização de novo concurso, 

porém deve ser observado o disposto no art. 37, IV - durante o 
prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos 
será convocado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira; 

b) ERRADO. Art. 37, I - os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

c) ERRADO. 
d) ERRADO. Art. 37, III - o prazo de validade do concurso 

público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

 
25. Resposta: E 
Regime estatutário - regra geral; 
Regime celetistas - servidores contratados para exercerem 

atividades-meio (atividade-fim deve ser estatutário); 
Regime especial - contratados por tempo determinado, 

para atender necessidade temporária de interesse público. 
 
26. Resposta: A 
Artigo 37, II CF - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração. 

 
27. Resposta: E 
Art. 37 da CF: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 

Embora os agentes públicos temporários tenham um 
contrato com o Poder Público, não se trata do “contrato de 
trabalho” propriamente dito. Nesta linha, vale destacar que 
estes também não ocupam cargo público. Ou seja, não estão 
sujeitos ao regime estatutário. 

Todavia, eles exercem função pública remunerada 
temporária, tendo o seu vínculo funcional com a administração 
pública jurídico-administrativa. 

 
28. Resposta: D 
Art. 37 da CF: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 

 
29. Resposta: certo 
Art. 198, §4.º, CF: § 4º Os gestores locais do sistema único 

de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

 
30. Resposta: A 
Hely Lopes Meirelles ensina que “os contratados por prazo 

determinado são os servidores públicos submetidos ao regime 
jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, 
da Carta Magna, bem como ao regime geral de previdência 
social.” 

 
31. Resposta: C 
A EC/1998 alterou o caput do art. 39 da CF/88 com o 

intuito de eliminar a obrigatoriedade de adoção, pelas pessoas 
políticas, de um regime jurídico unificado para seus agentes 
atuantes na administração Direta, autarquias e fundações 
públicas: 

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão conselho de política de administração e 
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes” 

A nova redação não prejudicou nem revogou as 
disposições da Lei 8.112/1990. Simplesmente, passou a ser 
possível a existência de agentes públicos sujeitos a mais de um 
regime jurídico na administração direta, nas autarquias e nas 
fundações públicas de cada um dos entes da federação. Por 
essa razão, a União editou a lei 9.962/2000, prevendo a 
contratação de empregados públicos na Administração Direta, 
autárquica e fundacional. 

 
32. Resposta: A 
Além das regras contidas na CLT, se aplicam outras regras 

aos agentes públicos regido por esse regime, como o caso da 
obrigatoriedade de contratação por meio de concurso público 
(Art. 37 da CF). Diferentemente do que ocorre com os 
funcionários contratados pelo regime da CLT no âmbito da 
iniciativa privada. 

 
Questões sobre Processo Administrativo 

 
01. (UFSM -Assistente em Administração – 

UFMS/2015). O Processo Administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal é regulado pela Lei 9784/1999. 
A partir de suas disposições legais, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

(B) O processo administrativo pode iniciar-se por meio de 
ofício ou a pedido do interessado. 

(C) Os atos do processo administrativo não dependem de 
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
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(D) Em casos plenamente justificáveis, serão admissíveis 
no Processo Administrativo as provas obtidas por meios 
ilícitos, desde que existam outras provas lícitas passíveis de 
confirmar os fatos que estão sendo investigados. 

(E) A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos. 

 
02. (UFF - Auxiliar em Administração – COSEAC/2015). 

De acordo com a Constituição da República, os princípios do 
contraditório e da ampla defesa são aplicáveis: 

(A) somente aos processos judiciais. 
(B) tanto aos processos judiciais, sejam criminais ou cíveis, 

e aos processos administrativos de qualquer espécie. 
(C) somente aos processos judiciais de natureza criminal e 

aos processos administrativos disciplinares. 
(D) somente aos processos administrativos. 
(E) aos processos judiciais de qualquer espécie e aos 

processos administrativos disciplinares. 
 
03. (TRE/PA - Técnico Judiciário - Operação de 

Computador - IADES/2014) Assinale a alternativa que 
apresenta a ordem cronológica das fases e subfases do 
procedimento sumário de apuração administrativo 
disciplinar, objeto do Estatuto dos Servidores Públicos 
Federais. 

(A) Instauração, inquérito sumário (citação, defesa e 
relatório) e julgamento. 

(B) Instauração, inquérito (instrução, defesa e relatório) e 
julgamento. 

(C) Atos preparatórios, probatória (oitiva de testemunhas, 
perícias, interrogatório, indiciação e defesa) e relatório final. 

(D) Instauração, instrução sumária (indiciação, defesa e 
relatório) e julgamento. 

(E) Preliminar, probatória (indiciação, defesa, oitiva de 
testemunhas, perícias, interrogatório e relatório) e 
julgamento. 

 
04. (IF-SP - Técnico em Enfermagem - FUNDEP/2014) 

A revisão do processo disciplinar do servidor público federal: 
(A) Pode ser requerida até 10 anos depois de aplicada a 

pena disciplinar. 
(B) Prescreve em 5 anos contados do trânsito em julgado 

da decisão disciplinar. 
(C) Pode ocorrer a qualquer tempo. 
(D) Deve ser requerida pelo interessado no prazo de 

máximo de 20 anos contados da aplicação da pena. 
 
05. (TRF/ 2ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa FCC/2012). Nos processos administrativos 
da Administração Pública Federal, o direito da Administração 
de anular os atos administrativos, de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários, decai em  

(A) 5 (cinco) anos, contados, em regra, da data em que 
forem praticados. 

(B) 3 (três) anos, contados em regra, da data em que forem 
praticados. 

(C) 4 (quatro) anos, sempre contados da data em que 
forem praticados. 

(D) 1 (um) ano, após o conhecimento pela Administração 
Federal da prática do ato. 

(E) 2 (dois) anos, após o conhecimento pela Administração 
Federal da prática do ato. 

 
06. (TRE ACRE - Analista Judiciário - FCC/2010) Sobre 

a Lei nº 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal, em relação à 
competência é INCORRETO afirmar: 

(A) Podem ser objeto de delegação, irrevogável pela 
autoridade delegante, a decisão de recursos administrativos e 
a edição de atos de caráter normativo. 

(B) Inexistindo competência legal específica, o processo 
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de 
menor grau hierárquico para decidir. 

(C) Será permitida, em caráter excepcional e por motivos 
relevantes devidamente justificados, a avocação temporária 
de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

(D) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 
casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

(E) As decisões adotadas por delegação devem mencionar 
explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas 
pelo delegado. 

 
07. (TRF DA 4ª Região - Analista Judiciário - FCC/2010) 

Quanto ao Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999), é 
correto afirmar: 

(A) São legitimados, além de outros, como interessados no 
processo administrativo, as pessoas e as associações 
legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses 
difusos. 

(B) Da decisão que indeferir a alegação de suspeição da 
autoridade administrativa processante não caberá recurso, 
ainda que se funde nas mesmas razões reservadas ao 
impedimento. 

(C) Não pode ser objeto de delegação, além de outros, a 
decisão de recursos administrativos, salvo as matérias de 
competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

(D) Inexistindo competência legal específica, o processo 
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de 
maior grau hierárquico para decidir. 

(E) O desatendimento da intimação para o processo 
importa o reconhecimento da verdade dos fatos, bem como a 
renúncia a direito pelo administrado. 

 
08.  (TRF 5ª Região - Analista Judiciário - FCC/2010) 

Segundo a Lei nº 9.784/99, no que diz respeito ao início do 
processo é INCORRETO afirmar: 

(A) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou 
a pedido de interessado. 

(B) É lícito à Administração a recusa imotivada de 
recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o 
interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

(C) O requerimento inicial do interessado, salvo casos em 
que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por 
escrito. 

(D) Os órgãos e entidades administrativas deverão 
elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos 
que importem pretensões equivalentes. 

(E) Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados 
tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser 
formulados em um único requerimento, salvo preceito legal 
em contrário. 

 
09. (TRF 5ª Região - Analista Judiciário - FCC/2010) No 

tocante à instrução do processo, de acordo com a Lei nº 
9.784/99, quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão 
consultivo, o parecer deverá ser emitido, salvo norma especial 
ou comprovada necessidade de maior prazo, no prazo máximo 
de 

(A) três dias. 
(B) cinco dias. 
(C) sete dias. 
(D) dez dias. 
(E) quinze dias. 
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10. (TRT 8ª REGIÃO - Analista Judiciário - FCC/2010) 
De acordo com a Lei nº 9.784/99, pode ser objeto de 
delegação de competência, dentre outros, 

(A) a edição de atos de caráter normativo. 
(B) a decisão de recursos administrativos. 
(C) as matérias de competência exclusiva do órgão. 
(D) a prática de atos de caráter instrutório. 
(E) as matérias de competência exclusiva da autoridade. 
 
11. (DPE/SP - Oficial de Defensoria Pública – 

FCC/2010). A aplicação dos princípios do devido processo 
legal e da ampla defesa na esfera administrativa estende-se 

(A) exclusivamente aos processos disciplinares. 
(B) exclusivamente aos processos administrativos 

tributários. 
(C) aos processos administrativos, excluídos os 

disciplinares. 
(D) aos processos administrativos, incluídos os 

disciplinares. 
(E) aos processos administrativos disciplinares, desde que 

se destinem a aplicação de pena de demissão. 
 
12. (TJ-AM - Analista Judiciário – Administração – 

FGV/2013). As alternativas a seguir apresentam deveres do 
administrado perante a Administração, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) Deve expor os fatos conforme a verdade. 
(B) Deve proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 
(C) Deve prestar as informações que lhe forem solicitadas. 
(D) Deve agir de modo temerário. 
(E) Deve colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

Respostas 
 

01. Resposta: D 
Art. 30 da lei 9784/1999 
São inadmissíveis no processo administrativo as provas 

obtidas por meios ilícitos. 
 
02. Resposta: B 
Art. 5º CRFB: "LV - 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; " 

 
03. Resposta: D 
Consoante o que prevê o artigo 133 da Lei 8.112/90, 

detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o 
Art. 143 notificará o servidor, por intermédio da sua chefia 
imediata, para apresentar no prazo improrrogável de 10 dias 
contado da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará 
o PROCEDIMENTO SUMÁRIO para sua apuração e 
regularização imediata, cujo processo administrativo 
disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 

I - Instauração, com a publicação do ato que constituir a 
comissão, a ser composta por 2 SERVIDORES estáveis, e 
simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da 
transgressão objeto da apuração. 

II - instrução sumária, que compreende indiciação defesa e 
relatório;  

III - Julgamento. 
Não confundir PROCEDIMENTO SUMÁRIO (art.133) com o 

PROCESSO DISCIPLINAR (art. 151). 
 
04. Resposta: C 
Segundo o que dispõe o artigo 174 da Lei nº 8.112/90, o 

processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a 
pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou 

circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido 
ou a inadequação da penalidade aplicada. 

 
05 Resposta: A 
Art. 54, Lei 9784 O direito da Administração de anular os 

atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 
os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que 
foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

 
06. Resposta: A 
Nos termos do artigo 13 da Lei não podem ser objeto de 

delegação: a edição de atos de caráter normativo; a decisão de 
recursos administrativos; e as matérias de competência 
exclusiva do órgão ou autoridade. Assim, incorreto afirmar que 
podem ser objeto de delegação, irrevogável pela autoridade 
delegante, a decisão de recursos administrativos e a edição de 
atos de caráter normativo. 

 
07. Resposta: A 
De acordo com o art. 9o da Lei nº 9.784/1999, são 

legitimados como interessados no processo administrativo: 
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares 

de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito 
de representação; 

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm 
direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a 
ser adotada; 

III - as organizações e associações representativas, no 
tocante a direitos e interesses coletivos; 

IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas 
quanto a direitos ou interesses difusos. 

Desta forma, a alternativa que está de acordo com o 
previsto pela norma é a alternativa “A”. 

 
08. Resposta: B 
É vedada à Administração a recusa imotivada de 

recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o 
interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas (art. 6º, 
parágrafo único, da Lei nº 9.784/99). 

 
09. Resposta: E 
Nos termos do art. 42, da Lei nº 9.784/99, quando deva ser 

obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer 
deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo 
norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. 

 
10. Resposta: D 
O artigo 13 da Lei nº 9.784/99 relaciona o que não pode 

ser objeto de delegação de competência não estando incluído 
neste rol a prática de atos de caráter instrutório. Assim, por 
não estar previsto na norma como proibido a alternativa “D” 
está correta. 

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 
decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

 
11. Resposta: D 
CF/88 - Art. 5°, LV - 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. Só terá fundamento de validade a execução de ato 
atentatório à liberdade ou bens que esteja inserido em um 
PROCESSO, ou seja, o administrado não pode ser suprimido de 
sua liberdade ou bens sem direito a processo prévio, conforme 
as garantias constitucionais (como o art. 5º, XXXIII e XXXIV – 
direito a informações, sigilo e direito de petição; art. 5º, LV – 
contraditório, ampla defesa e recursos; art. 93, IX e X – 
fundamentação nas decisões; art. 133 – presença de advogado) 
e de leis específicas (como as Leis n.ºs 9784/99; 8112/90; 
8666/93; 8429/92). 
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12. Resposta: D 
Art. 4º, lei 9784/1999 São deveres do administrado 

perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em 
ato normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
III-não agir de modo temerário; 
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e 

colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

 
 

O administrador público para exercer suas funções 
necessita ser dotado de poderes. Esses poderes podem ser 
definidos como instrumentos que possibilitam à 
Administração cumprir com sua finalidade, contudo devem ser 
utilizados dentro dos limites legais. 

O administrador público, por sua vez, deve se pautar na 
observância das normas legais, bem como pelos princípios que 
o regem. O controle da legalidade e validade de seus atos 
torna-se imprescindível e obrigatório, e neste sentido, ao 
administrador cabe conhecer e aplicar os princípios que regem 
as relações públicas. 

 
Além da observância dos princípios administrativos, o 

administrador público, para desempenhar suas funções, deve 
observar algumas normas de cumprimento obrigatório. 

 
Vale ressaltar que o administrador deve velar pelo dever 

de probidade, o dever de prestar contas e o dever de pautar 
seus serviços com eficiência. Caso o administrador não cumpra 
com o que lhe é imposto, deverá ser condenado a diversos 
tipos de sanções. 

 
São características dos poderes administrativos: 
 
- obrigatoriedade: o administrador deve exercer os 

poderes obrigatoriamente, ou seja, o poder não tem o exercício 
facultativo, não cabe ao administrador exercer juízo de valor 
sobre o exercício ou não do poder; 

- irrenunciabilidade: se o administrador deve exercer o 
poder, ele não pode renunciá-lo. Cabe destacar que se a 
Administração deixar de exercê-lo, caberá responsabilização. 

- limitação legal: embora seja um poder irrenunciável e 
seu exercício seja obrigatório, o administrador deve agir 
dentro dos limites legais, vale dizer, deve cumprir exatamente 
com o que o a lei determina, sob pena de ser responsabilizado. 

Lembre-se que em Direito Administrativo vige o princípio 
da estrita legalidade que determina que o agente público só 
atue nos casos e na forma permitida em lei. 

Na maior parte dos outros ramos do direito, a pessoa pode 
fazer tudo o que a lei não proíba, mas em Direito 
Administrativo, só se pode fazer o que a lei autoriza. 

 
Agir dentro dos limites da lei significa agir de acordo com 

a necessidade, a proporcionalidade e a adequação. 
 
São subcaracterísticas dos poderes administrativos: 
 
Necessidade: o administrador deve, antes de agir, 

verificar se o ato é realmente necessário, se ele é preciso. Ex: 
Determinada escola não cumpre com as regras de 
acessibilidade. É necessário fechá-la por isso? Cidade X fará 

aniversário e a prefeitura realizará festa comemorativa. É 
necessário contratar cantor famoso? 

 
Proporcionalidade: o ato deve ser proporcional à 

situação. No exemplo acima, o fechamento da escola é 
desproporcional, haja vista que trará muito mais malefícios do 
que benefícios para a população. Ato proporcional é a 
determinação de adequação. 

Adequação: é a verificação sobre a medida ou ato a ser 
tomado de forma a se descobrir se esse é o melhor caminho a 
ser seguido. 

 
Adequação: proporcionalidade e adequação caminham 

juntas, por isso muitas vezes se confundem. O agente público 
somente age nos limites da lei quando suas ações são pautadas 
por essas três subcaracterísticas. A ausência de uma ou mais 
implica em excesso de poder, que resulta em 
responsabilização. 

 
ESPÉCIES DE PODERES 
 
Poder Vinculado: quando o poder é vinculado, o 

administrador não tem possibilidade de exercer juízo de valor, 
ou seja, não tem campo de discricionariedade. Ocorre quando 
a lei determinada que se atue de determinada forma, não 
dando escolha para o agente. 

Ex: licença para construir. Se um cidadão cumpre com 
todos os requisitos legais, a licença deve ser concedida, assim 
a concessão da licença é ato vinculado, não cabendo ao agente 
público não concedê-la. 

Também é exemplo de poder vinculado, o poder que tem o 
agente público de instaurar processo administrativo para 
averiguação de irregularidades cometidas por um servidor. 

 
Poder Discricionário: contrariamente ao poder 

vinculado, o poder discricionário é aquele em que o agente 
público pode exercer juízo de valor, ou seja pode analisar a 
conveniência e a oportunidade do ato a ser praticado. Embora 
haja esse grau de liberdade, o poder discricionário também é 
balizado pela lei, porque é a própria lei que confere esse poder 
ao administrador público. 

São exemplos de poder vinculado a nomeação para cargo 
em comissão, uma vez que o administrador irá nomear aquele 
que é de sua confiança. 

Também é exemplo de poder discricionário a aplicação de 
penalidades. Acima vimos que a instauração do processo 
administrativo é poder vinculado. Uma vez sendo verificado o 
ilícito, o agente que assim atuou deve ser punido. No mais das 
vezes a lei confere mais de um espécie de sanção, então, cabe 
ao administrador, de acordo com o juízo de conveniência e 
oportunidade, escolher qual punição será aplicada. 

 
Poder Hierárquico: a Administração Pública é 

hierarquizada, ou seja, existe um escalonamento de poderes 
entre as pessoas e órgãos. É pelo poder hierárquico que, por 
exemplo, um servidor está obrigado a cumprir ordem 
emanada de seu superior. É também esse poder que autoriza a 
delegação, a avocação, etc. 

 
O direito positivo define as atribuições dos órgãos 

administrativos, cargos e funções, de forma que haja harmonia 
e unidade de direção. 

Percebam que o poder hierárquico vincula superior e 
subordinados dentro do quadro da Administração Pública. 

 
Quando a organização administrativa corresponda a 

aumento de despesa será de competência do Presidente da 
República e quando acarretar aumento de despesa será 
matéria de lei de iniciativa do Presidente da República. 

 

7. Poderes da Administração: 
vinculado, discricionário, 
hierárquico, disciplinar e 

regulamentar. 
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Compete ainda a Administração Pública: 
 
a. editar atos normativos (resoluções, portarias, 

instruções), que tenham como objetivo ordenar a atuação dos 
órgãos subordinados, pois refere-se a atos normativos que 
geram efeitos internos e não devem se confundir com os 
regulamentos, por serem decorrentes de relação 
hierarquizada, não se estendendo as pessoas estranhas; 

 
b. dar ordens aos subordinados, com o dever de 

obediência, salvo para os manifestamente ilegais; 
 
c. controlar a atividade dos órgãos inferiores, com o 

objetivo de verificar a legalidade de seus atos e o cumprimento 
de suas obrigações, permitindo anular os atos ilegais ou 
revogar os inconvenientes, seja ex officio ou por provocação 
dos interessados, através dos recursos hierárquicos. 

 
d. aplicar sanções em caso de cometimento de infrações 

disciplinares; 
 
e. avocar atribuições, caso não sejam de competência 

exclusiva do órgão subordinado; 
 
f. delegação de atribuições que não lhe sejam privativas. 
 
Podemos perceber que a relação hierárquica é acessória da 

organização administrativa, é permitida a distribuição de 
competências dentro da organização administrativa, retirando 
a relação hierárquica com relação a determinadas atividades. 
Exemplo: quando a própria lei atribui urna competência, com 
exclusividade, a alguns órgãos administrativos, 
principalmente os colegiados, excluindo a influência de órgãos 
superiores. 

 
Segundo Mário Masagão (1968 : 55), a relação hierárquica 

caracteriza-se da seguinte maneira : 
 
a) é uma relação estabelecida entre órgãos, de forma 

necessária e permanente; 
b) que os coordena; 
c) que os subordina uns aos outros; 
d) e gradua a competência de cada um. 
 
Com base nestas peculiaridades, poder hierárquico pode 

ser definido como o vínculo que subordina uns aos outros 
órgãos do Poder Executivo, ponderando a autoridade de cada 
um. 

 
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra 

Direito Administrativo, editora: Atlas, São Paulo, 2014. 
 
“Nos Poderes Judiciário e Legislativo não existe hierarquia 

no sentido de relação de coordenação e subordinação, no que 
diz respeito às suas funções institucionais. No primeiro, há 
uma distribuição de competências entre instâncias, mas uma 
funcionando com independência em relação à outra; o juiz da 
instância superior não pode substituir-se ao da instância 
inferior, nem dar ordens ou revogar e anular os atos por este 
praticados.  

Com a aprovação da Reforma do Judiciário pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004, cria-se uma hierarquia parcial 
entre o STF e todos os demais órgãos do Poder Judiciário, uma 
vez que suas decisões sobre matéria constitucional, quando 
aprovadas como súmulas, nos termos do artigo 103-A, 
introduzido na Constituição, terão efeito vinculante para 
todos. O mesmo ocorrerá com as decisões definitivas 

                                                 
19 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. Ed. Saraiva. 
4ª edição. 2014. 

proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual (art. 102, § 2º). No Legislativo, 
a distribuição de competências entre Câmara e Senado 
também se faz de forma que haja absoluta independência 
funcional entre uma e outra Casa do Congresso.” 

 
Poder Disciplinar: para que a Administração possa 

organizar-se é necessário que haja a possibilidade de aplicar 
sanções aos agentes que agem de forma ilegal. A aplicação de 
sanções para o agente que infringiu norma de caráter 
funcional é exercício do poder disciplinar. Não se trata aqui de 
sanções penais e sim de penalidades administrativas como 
advertência, suspensão, demissão, entre outras. 

Estão sujeitos às penalidades os agente públicos quando 
praticarem infração funcional, que é aquela que se relaciona 
com a atividade desenvolvida pelo agente. 

Acima vimos que a aplicação de sanção é ato discricionário, 
ou seja, cabe ao administrador público verificar qual a sanção 
mais oportuna e conveniente para ser aplicada ao caso 
concreto. Para tanto ele deve considerar as atenuantes e as 
agravantes, a natureza e a gravidade da infração, bem como os 
prejuízos causados e os antecedentes do agente público. 

É necessário que a decisão de aplicar ou não a sanção seja 
motivada para que se possa controlar sua regularidade. 

 
Poder Regulamentar ou Poder Normativo: é o poder 

que tem os chefes do Poder Executivo de criar regulamentos, 
de dar ordens, de editar decretos. São normas internas da 
Administração. 

 
É o poder conferido aos Chefes do Executivo para editar 

decretos e regulamentos com a finalidade de oferecer fiel 
execução à lei. Temos como exemplo a seguinte disposição 
constitucional (art. 84, IV, CF/88): 

 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 
[...] 
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 
 
De acordo com Alexandre Mazza19, o poder regulamentar 

decorre do poder hierárquico e consiste na possibilidade de os 
Chefes do Poder Executivo editarem atos administrativos 
gerais e abstratos, ou gerais e concretos, expedidos para dar 
fiel execução à lei. 

O poder regulamentar enquadra-se em uma categoria mais 
ampla denominada poder normativo, que inclui todas as 
diversas categorias de atos gerais, tais como: regimentos, 
instruções, deliberações, resoluções e portarias. 

O fundamento constitucional da competência 
regulamentar é o art. 84, IV, acima descrito 

Embora frequentemente confundidos, o conceito de 
decreto não é exatamente igual ao de regulamento: aquele 
constitui uma forma de ato administrativo; este representa o 
conteúdo do ato. Decreto é o veículo introdutor do 
regulamento. O certo é que decretos e regulamentos são atos 
administrativos e, como tal, encontram-se em posição de 
inferioridade diante da lei, sendo-lhes vedado criar obrigações 
de fazer ou deixar de fazer aos particulares, sem fundamento 
direto na lei. É isso que prega o art. 5º, II, da CF. 

Sua função específica é estabelecer detalhamentos quanto 
ao modo de aplicação de dispositivos legais, dando maior 
concretude, no âmbito interno da Administração Pública, aos 
comandos gerais e abstratos presentes na legislação. 
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É comum encontrar na doutrina a afirmação de que 
decretos e regulamentos são atos administrativos gerais e 
abstratos. A assertiva, no entanto, contém uma simplificação. 

Normalmente esses dois atributos estão presentes. São 
atos gerais porque se aplicam a um universo indeterminado de 
destinatários. O caráter abstrato relaciona-se com a 
circunstância de incidirem sobre quantidade indeterminada 
de situações concretas, não se esgotando com a primeira 
aplicação. No entanto, existem casos raros em que os atos 
regulamentares são gerais e concretos, como ocorre com os 
regulamentos revogadores expedidos com a finalidade 
específica de extinguir ato normativo anterior. 

Trata-se, nessa hipótese, de ato geral e concreto porque se 
esgota imediatamente após cumprir a tarefa de revogar o 
regulamento pretérito. 

 
A competência regulamentar é privativa dos Chefes do 

Executivo e, em princípio, indelegável. Tal privatividade, 
enunciada no art. 84, caput, da Constituição Federal, é coerente 
com a regra prevista no art. 13, I, da Lei nº 9.784/99, segundo 
a qual não pode ser objeto de delegação a edição de atos de 
caráter normativo. Entretanto, o parágrafo único do art. 84 da 
Constituição Federal prevê a possibilidade de o Presidente da 
República delegar aos Ministros de Estado, ao Procurador-
Geral da República ou ao Advogado-Geral da União a 
competência para dispor, mediante decreto, sobre:  

A- organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; e 

B- extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 
Deve-se considerar as hipóteses do art. 84, parágrafo 

único, da CF, como os únicos casos admitidos de delegação de 
competência regulamentar. 

Cabe destacar que as agências reguladoras são legalmente 
dotadas de competência para estabelecer regras disciplinando 
os respectivos setores de atuação. É o denominado poder 
normativo das agências. 

Tal poder normativo tem sua legitimidade condicionada ao 
cumprimento do princípio da legalidade na medida em que os 
atos normativos expedidos pelas agências ocupam posição de 
inferioridade em relação à lei dentro da estrutura do 
ordenamento jurídico. 

Além disso, convém frisar que não se trata tecnicamente de 
competência regulamentar porque a edição de regulamentos é 
privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 84, IV, da CF). Por 
isso, os atos normativos expedidos pelas agências reguladoras 
nunca podem conter determinações, simultaneamente, gerais 
e abstratas, sob pena de violação da privatividade da 
competência regulamentar. 

Portanto, é fundamental não perder de vista dois limites ao 
exercício do poder normativo decorrentes do caráter 
infralegal dessa atribuição: 

A- os atos normativos não podem contrariar regras fixadas 
na legislação ou tratar de temas que não foram objeto de lei 
anterior; 

B- é vedada a edição, pelas agências, de atos 
administrativos gerais e abstratos. 

 
Questões 

 
01. (MPOG - Atividade Técnica - Direito, 

Administração, Ciências Contábeis e Economia – 
FUNCAB/2015) A aplicação da penalidade de demissão a um 
servidor público exemplifica o exercício de um dos poderes da 
Administração Pública. O referido poder denomina-se 

(A) de polícia. 
(B) disciplinar. 
(C) hierárquico. 
(D) regulamentar. 
(E) delegatório. 

02. (MJ - Gerente de Projetos em Tecnologia da 
Informação – FUNCAB/2015). São poderes cujo exercício 
tem efeitos apenas no âmbito interno da Administração 
Pública: 

(A) hierárquico e regulamentar. 
(B) hierárquico e disciplinar. 
(C) disciplinar e regulamentar. 
(D) regulamentar e de polícia. 
(E) disciplinar e de polícia. 
 
03. (MPOG - Atividade Técnica - Direito, 

Administração, Ciências Contábeis e Economia – 
FUNCAB/2015). Delegação e avocação são institutos 
relacionados ao poder interno e permanente da Administração 
Pública denominada: 

(A) disciplinar. 
(B) restritivo. 
(C) policial. 
(D) consultivo. 
(E) hierárquico. 
 
04. (TRE/RR - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

– FCC/2015). A edição de atos normativos de efeitos internos, 
com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados 
decorre do poder 

(A) disciplinar. 
(B) regulamentar. 
(C) hierárquico. 
(D) de polícia. 
(E) normativo. 
 
05. (DPE/RS - Defensor Público – FCC/2014) Sobre os 

poderes administrativos, é correto afirmar: 
(A) Os atos administrativos decorrentes do exercício do 

poder discricionário não são passíveis de apreciação judicial. 
(B) A possibilidade de o administrador interpretar a lei 

equivale ao exercício do poder administrativo discricionário. 
(C) O poder administrativo discricionário pressupõe que a 

norma legal apresente conceitos jurídicos indeterminados, 
mas determináveis. 

(D) A doutrina dos motivos determinantes estabelece que 
o administrador deve enunciar os motivos de fato que 
ensejaram o ato administrativo discricionário. 

(E) O motivo, como pressuposto do ato administrativo 
decorrente do poder discricionário, poderá vir expresso em lei 
ou deixado à escolha do administrador. 

 
06. (TJ/RJ- Analista Judiciário - Especialidade 

Assistente Social – FGV/2014) Prefeito municipal praticou 
ato administrativo escolhendo, por meio de critérios de 
oportunidade e conveniência, quais ruas da cidade serão 
asfaltadas nos próximos meses. Foi-lhe permitido estabelecer 
tais prioridades a partir do poder administrativo: 

(A) vinculado; 
(B) hierárquico; 
(C) normativo; 
(D) discricionário; 
(E) regulamentar. 
 
07. (Prefeitura de Florianópolis/SC - Fiscal de Serviços 

Públicos - Tipo 1 – FGV/2014) Nem sempre, as leis editadas 
pelo Poder Legislativo podem ser, de plano, executadas. Assim, 
cabe à Administração criar os mecanismos de 
complementação das leis indispensáveis a sua efetiva 
aplicabilidade. Nesse contexto, o poder administrativo que 
autoriza o Prefeito Municipal a editar um decreto ou 
regulamento é o poder: 

(A) discricionário; 
(B) vinculado; 
(C) regulamentar; 
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(D) hierárquico; 
(E) disciplinar. 
 
08 (Câmara Municipal de Caruaru/ PE - Analista 

Legislativo – Direito – FGC/2015). A Administração Pública 
escalona, em plano vertical, seus órgãos e agentes com o 
objetivo de organizar a função administrativa, por meio do 
poder  

(A) disciplinar.  
(B) de polícia. 
(C) regulamentar.  
(D) hierárquico. 
(E) vinculado. 
 
09. (Prefeitura de Rio Grande da Serra/ SP - 

Procurador – IMES/2015). São características inerentes ao 
poder de polícia da Administração Pública: 

(A) legalidade, impessoalidade e facultatividade. 
(B) moralidade, coatividade e proporcionalidade. 
(C) autoexecutoriedade, discricionariedade e 

coercibilidade. 
(D) eficiência, imperatividade e derrogabilidade. 
 
10. (TRE/AM - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

– FCC/2010). A exigência de que o administrador público, no 
desempenho de suas atividades, deve atuar sempre com ética, 
honestidade e boa-fé, refere-se ao dever de 

(A) eficiência. 
(B) moralidade. 
(C) probidade. 
(D) legalidade. 
(E) discricionariedade. 
 

Respostas 
 
01. Resposta: B 
Poder disciplinar é o poder atribuído a Administração 

Pública para aplicar sanções administrativas aos seus agentes 
pela prática de infrações de caráter funcional. O poder 
disciplinar abrange somente as sanções administrativas, como 
por exemplo, a advertência, a multa, a suspensão e a demissão. 
Entretanto, não podemos esquecer que existem sanções 
penais e civis que podem ser aplicadas ao caso concreto, 
embora não façam parte do poder disciplinar. 

 
02. Resposta: B 
Poder Hierárquico - É a relação de subordinação 

existente entre os vários órgãos e agentes administrativos, 
com distribuição de funções e a gradação de autoridade de 
cada um. Lembrando que não há hierarquia entre a 
administração direta e indireta. 

Poder Disciplinar - O poder disciplinar é o poder-dever 
de punir internamente as infrações funcionais dos servidores 
e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da 
Administração. Não se aplica penalidade administrativa sem o 
devido processo administrativo. 

 
03. Resposta: E 
A avocação e a delegação são institutos que nascem do 

Poder Hierárquico: 
 
a. Avocação: trata-se de forma de concentração de 

competência, na medida que o agente público chama para si a 
competência de um subordinado. No Brasil, existe apenas a 
avocação vertical (de cima para baixo). Tal espécie de 
avocação depende do vínculo de subordinação. 

 
b. Delegação: trata-se de forma de distribuição de 

competência. O agente delega parte de sua competência a um 
subordinado ou não subordinado, portanto, diferentemente da 

avocação, a delegação não depende do vínculo de 
subordinação. É o caso, por exemplo, do oficial de justiça que 
cumpre os mandados do colega que está de férias. 

 
04. Resposta: C 
O Poder Normativo e o Regulamentar guardam algumas 

semelhanças com a função legislativa (apesar de não se 
confundirem), pois de ambos emanam normas gerais e atos 
com efeitos erga omnes e abstratos. Nisto diferem do Poder 
Hierárquico, que apesar de também editar normas gerais e 
atos normativos, o faz direcionado aos subordinados, apenas, 
ou seja, carente do efeito erga omnes. 

 
05. Resposta: E 
O poder discricionário é aquele que, editado debaixo da lei, 

confere ao administrador a liberdade para fazer um juízo de 
conveniência e oportunidade. Assim, tem-se que o motivo é o 
porquê daquele ato administrativo ser praticado, podendo 
estar tanto expresso na lei ou ser deixado á escolha do 
administrador. 

 
06. Resposta: D 
A questão trata do poder discricionário onde estão 

presentes os critérios de conveniência e oportunidade, isto é, 
há certa margem de liberdade quando da atuação do prefeito 
em escolher quais ruas seriam asfaltadas nos próximos meses. 

 
07. Resposta: C 
O poder regulamentar é o poder conferido aos Chefes do 

Executivo para editar decretos e regulamentos com a 
finalidade de oferecer fiel execução à lei. 

 
08. Resposta: D 
Segundo Hely Lopes Meirelles, “é o de que dispõe o 

Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus 
órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, 
estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores 
do seu quadro de pessoal”. 

 
09. Resposta: C 
A discricionariedade se traduz na livre escolha pela 

Administração Pública, da oportunidade e conveniência de 
exercer ou não o Poder de Polícia. A autoexecutoriedade é a 
faculdade de que dispõe a Administração de decidir e executar 
diretamente sua decisão, por seus próprios meios, sem a 
intervenção do Poder Judiciário. E a coercibilidade, que é a 
determinação por parte da própria Administração das 
medidas de força que se tornarem necessárias para a execução 
do ato ou aplicação da penalidade resultante do exercício do 
Poder de Polícia. 

 
10. Resposta: C 
Neste caso questão se referiu a um dever imposto ao 

agente público, e portanto o correto foi probidade. De outro 
lado, se a banca estiver se referindo ao princípio que impõe a 
observância da ética, decoro e boa-fé, a resposta será 
moralidade." 

 

 
 
Para compreender os Princípios da Administração Pública 

é necessário entender a definição básica de princípios, que 
servem de base para nortear e embasar todo o ordenamento 
jurídico e é tão bem exposto por Miguel Reale, ao afirmar que: 

 
“Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que 

servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de 

8. Princípios básicos da 
Administração. 
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juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada 
porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios 
certas proposições, que apesar de não serem evidentes ou 
resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da 
validez de um sistema particular de conhecimentos, como seus 
pressupostos necessários.” 

 
Desta forma, princípios são proposições que servem de 

base para toda estrutura de uma ciência, no Direito 
Administrativo não é diferente, temos os princípios que 
servem de alicerce para este ramo do direito público. Os 
princípios podem ser expressos ou implícitos, vamos nos deter 
aos expressos, que são os consagrados no art. 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. Em relação aos 
princípios constitucionais, Meirelles afirma que: 

 
Assim sendo, os princípios constitucionais da 

administração pública, como tão bem exposto, vêm expressos 
no art. 37 da Constituição Federal, e como já afirmado, retoma 
aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade ou 
finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade. Em 
consonância, Di Pietro conclui que a Constituição de 1988 
inovou ao trazer expresso em seu texto alguns princípios 
constitucionais. O caput do art. 37 afirma que a administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, os quais em seguida serão tratados 
com mais ênfase. 

 
Além da Constituição, a Lei nº 9784/1999, mais 

precisamente em seu artigo 2º, obedecerá aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

 
Não obstante o exposto, se torna primeiramente 

necessário falar de dois princípios que regem a Administração 
Pública de forma geral, são eles o princípio da supremacia do 
interesse público e o princípio da indisponibilidade do 
interesse público. Vejamos: 

 
Princípio da Supremacia Do Interesse Público 
 
Este princípio consiste na sobreposição do interesse 

público em face do interesse particular. Havendo conflito entre 
o interesse público e o interesse particular, aquele 
prevalecerá.  

Podemos conceituar INTERESSE PÚBLICO como o 
somatório dos interesses individuais desde que represente o 
interesse majoritário, ou seja, a vontade da maioria da 
sociedade.  

O interesse público PRIMÁRIO é o interesse direto do povo, 
é o interesse da coletividade como um todo. Já o interesse 
público SECUNDÁRIO é o interesse direto do Estado como 
pessoa jurídica, titular de direitos e obrigações, em suma, é 
vontade do Estado. Assim, a vontade do povo (interesse 
público PRIMÁRIO) e a vontade do Estado (interesse público 
SECUNDÁRIO) não se confundem.  

O interesse público SECUNDÁRIO só será legítimo se não 
contrariar nenhum interesse público PRIMÁRIO. E, ao menos 
indiretamente, possibilite a concretização da realização de 
interesse público PRIMÁRIO. Daremos um exemplo para que 
você compreenda perfeitamente esta distinção.  

Este princípio é um dos dois pilares do denominado regime 
jurídico-administrativo, fundamentando a existência das 
prerrogativas e dos poderes especiais conferidos à 
Administração Pública para que esta esteja apta a atingir os 
fins que lhe são impostos pela Constituição e pelas leis.  

O ordenamento jurídico determina que o Estado-
Administração atinja uma gama de objetivos e fins e lhe 
confere meios, instrumentos para alcançar tais metas. Aqui se 
encaixa o princípio da Supremacia do Interesse Público, 
fornecendo à Administração as prerrogativas e os poderes 
especiais para obtenção dos fins estabelecidos na lei.  

O princípio comentado não está expresso em nosso 
ordenamento jurídico. Nenhum artigo de lei fala, dele, porém 
tal princípio encontra-se em diversos institutos do Direito 
Administrativo. Vejamos alguns exemplos práticos: 

- a nossa Constituição garante o direito à propriedade (art. 
5º, XXII), mas com base no princípio da Supremacia do 
Interesse Público, a Administração pode, por exemplo, 
desapropriar uma propriedade, requisitá-la ou promover o 
seu tombamento, suprimindo ou restringindo o direito à 
propriedade.  

- a Administração e o particular podem celebrar contratos 
administrativos, mas esses contratos preveem uma série de 
cláusulas exorbitantes que possibilitam a Administração, por 
exemplo, modificar ou rescindir unilateralmente tal contrato.  

- o poder de polícia administrativa que confere à 
Administração Pública a possibilidade, por exemplo, de 
determinar a proibição de venda de bebida alcoólica a partir 
de determinada hora da noite com o objetivo de diminuir a 
violência.  

Diante de inúmeros abusos, ilegalidades e arbitrariedades 
cometidas em nome do aludido princípio, já existem vozes na 
doutrina proclamando a necessidade de se pôr fim a este, 
através da Teoria da Desconstrução do Princípio da 
Supremacia. Na verdade, esvaziar tal princípio não resolverá 
o problema da falta de probidade de nossos homens públicos. 
Como afirma a maioria da doutrina, o princípio da Supremacia 
do Interesse Público é essencial, sendo um dos pilares da 
Administração, devendo ser aplicado de forma correta e 
efetiva. Se há desvio na sua aplicação, o Poder Judiciário deve 
ser provocado para corrigi-lo.  

 
Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público 
 
Este princípio é o segundo pilar do regime jurídico-

administrativo, funcionando como contrapeso ao princípio da 
Supremacia do Interesse Público. 

Ao mesmo tempo em que a Administração tem 
prerrogativas e poderes exorbitantes para atingir seus fins 
determinados em lei, ela sofre restrições, limitações que não 
existem para o particular. Essas limitações decorrem do fato 
de que a Administração Pública não é proprietária da coisa 
pública, não é proprietária do interesse público, mas sim, mera 
gestora de bens e interesses alheios que pertencem ao povo.  

Em decorrência deste princípio, a Administração somente 
pode atuar pautada em lei. A Administração somente poderá 
agir quando houver lei autorizando ou determinando a sua 
atuação. A atuação da Administração deve, então, atender o 
estabelecido em lei, único instrumento capaz de retratar o que 
seja interesse público. Assim, o princípio da Indisponibilidade 
do Interesse Público tem estreita relação com o princípio da 
Legalidade, sendo que alguns autores utilizam essas 
expressões como sinônimas.  

Este princípio também se encontra implícito em nosso 
ordenamento, surgindo sempre que estiver em jogo o 
interesse público. Exemplos da utilização deste princípio na 
prática:  

- os bens públicos não são alienados como os particulares, 
havendo uma série de restrições a sua venda.  

- em regra, a Administração não pode contratar sem prévia 
licitação, por estar em jogo o interesse público.  

- necessidade de realização de concurso público para 
admissão de cargo permanente.  
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Sem prejuízo, voltamos a frisar que a Administração 
Pública deverá se pautar principalmente nos cinco princípios 
estabelecidos pelo “caput” do artigo 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Os princípios são os 
seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

 
Princípio da Continuidade do Serviço Público: 
Visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez 

que os serviços essenciais não podem ser interrompidos. 
Celso Ribeiro Bastos (in Curso de direito administrativo, 2. 

ed. – São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.), é um dos doutrinadores 
que defende a não interrupção do serviço público essencial: "O 
serviço público deve ser prestado de maneira continua, o que 
significa dizer que não é passível de interrupção. Isto ocorre 
pela própria importância de que o serviço público se reveste, 
o que implica ser colocado à disposição do usuário com 
qualidade e regularidade, assim como com eficiência e 
oportunidade"... "Essa continuidade afigura-se em alguns 
casos de maneira absoluta, quer dizer, sem qualquer 
abrandamento, como ocorre com serviços que atendem 
necessidades permanentes, como é o caso de fornecimento de 
água, gás, eletricidade. Diante, pois, da recusa de um serviço 
público, ou do seu fornecimento, ou mesmo da cessação 
indevida deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais 
cabíveis, até as de rito mais célere, como o mandado de 
segurança e a própria ação cominatória"". 
 

Dica de memorização: se unirmos as iniciais dos 
principais princípios constitucionais, chegaremos à 
palavra mnemônica “L.I.M.P.E.” 

 
Vejamos o que prevê a Carta Magna sobre o tema: 
 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 37- A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (...) 

 
Princípio da Legalidade 

 
O princípio da legalidade, um dos mais importantes 

princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, 
consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer 
o que a lei permite. É importante demonstrar a diferenciação 
entre o princípio da legalidade estabelecido ao administrado e 
ao administrador. Como já explicitado para o administrador, o 
princípio da legalidade estabelece que ele somente poderá agir 
dentro dos parâmetros legais, conforme os ditames 
estabelecidos pela lei. Já, o princípio da legalidade visto sob a 
ótica do administrado, explicita que ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude lei. 
Esta interpretação encontra abalizamento no artigo 5º, II, da 
Constituição Federal de 1988. 

 
Princípio da Impessoalidade 
 
Posteriormente, o artigo 37 estabelece que deverá ser 

obedecido o princípio da impessoalidade. Este princípio 
estabelece que a Administração Pública, através de seus 
órgãos, não poderá, na execução das atividades, estabelecer 
diferenças ou privilégios, uma vez que deve imperar o 
interesse social e não o interesse particular. De acordo com os 
ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da 

impessoalidade estaria intimamente relacionado com a 
finalidade pública. De acordo com a autora “a Administração 
não pode atuar com vista a prejudicar ou beneficiar pessoas 
determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que 
deve nortear o seu comportamento”. (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005).  

Em interessante constatação, se todos são iguais perante a 
lei (art. 5º, caput) necessariamente o serão perante a 
Administração, que deverá atuar sem favoritismo ou 
perseguição, tratando a todos de modo igual, ou quando 
necessário, fazendo a discriminação necessária para se chegar 
à igualdade real e material. 

Nesse sentido podemos destacar como um exemplo 
decorrente deste princípio a regra do concurso público, onde 
a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo 
ou emprego.  

 
Princípio da Moralidade Administrativa 
 
A Administração Pública, de acordo com o princípio da 

moralidade administrativa, deve agir com boa-fé, 
sinceridade, probidade, lealdade e ética. Tal princípio acarreta 
a obrigação ao administrador público de observar não 
somente a lei que condiciona sua atuação, mas também, regras 
éticas extraídas dos padrões de comportamento designados 
como moralidade administrativa (obediência à lei).  

Não basta ao administrador ser apenas legal, deve 
também, ser honesto tendo como finalidade o bem comum. 
Para Maurice Hauriou, o princípio da moralidade 
administrativa significa um conjunto de regras de conduta 
tiradas da disciplina interior da Administração. Trata-se de 
probidade administrativa, que é a forma de moralidade. Tal 
preceito mereceu especial atenção no texto vigente 
constitucional (§ 4º do artigo 37 CF), que pune o ímprobo 
(pessoa não correto -desonesta) com a suspensão de direitos 
políticos. Por fim, devemos entender que a moralidade como 
também a probidade administrativa consistem 
exclusivamente no dever de funcionários públicos exercerem 
(prestarem seus serviços) suas funções com honestidade. Não 
devem aproveitar os poderes do cargo ou função para proveito 
pessoal ou para favorecimento de outrem. 

 
Princípio da Publicidade 
 
O princípio da publicidade tem por objetivo a divulgação 

de atos praticados pela Administração Pública, obedecendo, 
todavia, as questões sigilosas. De acordo com as lições do 
eminente doutrinador Hely Lopes Meirelles, “o princípio da 
publicidade dos atos e contratos administrativos, além de 
assegurar seus efeitos externos, visa a propiciar seu 
conhecimento e controle pelos interessados e pelo povo em 
geral, através dos meios constitucionais...”. (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2005). 

Complementando o princípio da publicidade, o art. 5º, 
XXXIII, garante a todos o 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, matéria 
essa regulamentada pela Lei nº 12.527/2011 (Regula o 
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no 
inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da 
Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências).  
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Os remédios constitucionais do habeas data e mandado de 
segurança cumprem importante papel enquanto garantias de 
concretização da transparência. 

 
Princípio da Eficiência 
 
Por derradeiro, o último princípio a ser abarcado pelo 

artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 é o da eficiência.  

Se, na iniciativa privada, se busca a excelência e a 
efetividade, na administração outro não poderia ser o 
caminho, enaltecido pela EC n. 19/98, que fixou a eficiência 
também para a Administração Pública.  

De acordo com os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, o 
princípio da eficiência “impõe a todo agente público realizar as 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É 
o mais moderno princípio da função administrativa, que já não 
se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e 
de seus membros”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005).  

Outrossim, DI PIETRO explicita que o princípio da 
eficiência possui dois aspectos: “o primeiro pode ser 
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, 
do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atribuições, para lograr os melhores resultados, e o segundo, 
em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a 
Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço 
público”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005). 

Por sua atualidade merece especial referência a questão do 
nepotismo, ou seja, a designação de cônjuge, companheiro e 
parentes para cargos públicos no órgão. A lei proíbe o 
nepotismo direto, aquele em que o beneficiado deve estar 
subordinado a seu cônjuge ou parente, limitado ao segundo 
grau civil, por consanguinidade (pai, mãe, avós, irmãos, filhos 
e netos) ou por afinidade (sogros, pais dos sogros, cunhados, 
enteados e filhos dos enteados). 

O Supremo Tribunal Federal ampliou essa vedação, por 
meio da Súmula Vinculante nº 13, onde proíbe o nepotismo em 
todas as entidades da Administração direta e indireta de todos 
os entes federativos, enquanto que a Lei 8.112/90 veda apenas 
para a Administração direta, às autarquias e fundações da 
União; estende a proibição aos parentes de terceiro grau (tios 
e sobrinhos), que alcançava apenas os parentes de segundo 
grau; e proibiu-se também o nepotismo cruzado, aquele em 
que o agente público utiliza sua influência para possibilitar a 
nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em cargo em 
comissão ou de confiança ou função gratificada não 
subordinada diretamente a ele. 

A vedação do nepotismo representa os princípios da 
impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia, de acordo 
com o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
(ADC nº 12). A partir de agora, temos a palavra da Suprema 
Corte, dizendo que o nepotismo ofende os princípios 
republicanos, previstos nos arts. 5º e 37 da Constituição 
Federal. 

 
Princípio da autotutela 
 
Como o Poder Público está submetido a lei, sua atuação é 

voltada ao controle de legalidade e quando esse poder é 
exercido pela própria Administração, esses atos são 
denominados de autotutela. 

 
A autotutela permite que o Poder Público anule ou revogue 

seus atos administrativos, quando forem inconvenientes com 

a lei. Para tanto, não será necessária a intervenção do Poder 
Judiciário. 

Impõe-se a Administração Pública o zelo pela regularidade 
de sua atuação (dever de vigilância), ainda que para tanto não 
tenha sido provocada. 

Essa forma de controle interno se dá em dois momentos: 
com a anulação de atos ilegais e contrários ao ordenamento 
jurídico, e a revogação de atos em confronto com os interesses 
da Administração, cuja manutenção se afigura inoportuna e 
inconveniente. 

No entanto, essa autotutela apresenta algumas limitações 
objetivas e subjetivas, decorrentes do princípio da segurança 
jurídica. 

 
Princípio da Igualdade 
 
Também conhecido como Princípio da Isonomia, considera 

que a Administração Pública deve se preocupar em tratar 
igualmente as partes no processo administrativo, sem que haja 
discriminações não permitidas.  

O objetivo é tratar o administrado com urbanidade, com 
equidade, com congruência. 

No processo administrativo, busca-se uma decisão legal e 
justa, pois se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. 

 
Princípio da Finalidade 
 
A Administração Pública deve satisfazer a pretensão do 

interesse público, caso não seja satisfeita a vontade, leva-se à 
invalidade do ato praticado pelo administrador. 

 
Por exemplo, uma passeata de interesse coletivo, 

autorizadas pela Administração Pública, poderá ser dissolvida, 
se tornar-se violenta, a ponto de causarem problemas à 
coletividade (desvio da finalidade). 

 
Princípio da Motivação 
 
A motivação é um dos critérios entre a discricionariedade 

e a arbitrariedade, levando-se a conclusão do que não é 
motivado é arbitrário.  

 
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello nos seguintes 

termos: 
 
Dito princípio implica para a Administração o dever de 

justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito 
e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e 
situações que deu por existentes e a providência tomada, nos 
casos em que este último aclaramento seja necessário para 
aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei 
que lhe serviu de arrimo. 

 
Por ele, a autoridade administrativa deve demonstrar as 

razões que permitiram tomar determinada decisão. A 
motivação é a exigência do Estado de Direito. Sem a 
explicitação dos motivos fica difícil aferir a correção do que foi 
decidido. A falta de motivação no ato discricionário é o que 
permite a ocorrência de desvio de poder e até mesmo de 
abuso, devido a impossibilidade de controle judicial, pois como 
dito anteriormente, a motivação é o que permite aferir a 
intenção do agente. 

 
Princípio da Segurança Jurídica 
 
Este princípio não está elencada como princípio penal, pelo 

fato de que a garantia da segurança jurídica encontra amparo 
na Constituição Federal. 
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O Estado como garantidor deve conceder segurança 
jurídica aos cidadãos, devido a necessidade de demonstrar que 
embora seja o detentor de poder maior, deve-se dosar o 
controle da utilização deste poder. 

A Segurança Jurídica garante aos cidadãos os seus direitos 
naturais, como por exemplo, direito à liberdade, à vida, à 
propriedade, entre outro. 

 
Vislumbra-se que a segurança jurídica pode ser dividida 

em dois grupos de sentidos, quais sejam: amplo e estrito. Em 
sentido estrito, significa dar garantia e estabilidade as relações 
jurídicas, ou seja, impossibilita que os envolvidos sofram 
alterações em razão de constante mudança legislativa. Está, 
portanto, intimamente atrelada aos efeitos temporais da 
aplicação da lei[6]. Como exemplo de norma, temos alguns 
princípios abordados no artigo 5º da Constituição Federal de 
1988, quais sejam: o princípio da legalidade (inciso III); a 
proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da 
coisa julgada (inciso XXXVI); princípio da legalidade penal 
(inciso XXXIX) entre outros20 

 
Questões 

 
01. (Prefeitura de Sobral – CE - Técnico Legislativo – 

Área Legislativa - INSTITUTO CIDADES/2015). Suponha 
que um servidor público dotado de um cargo de confiança 
receba alguns presentes de um determinado fornecedor, em 
agradecimento pela concorrência que o mesmo ganhou em 
uma disputa licitatória. Ao aceitar esse presente, o servidor 
está infringindo um princípio da Administração Pública. Esse 
princípio é a da:  

(A) Legalidade 
(B) Impessoalidade 
(C) Moralidade 
(D) Publicidade 
 
02. (Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Assistente 

Técnico Legislativo - Inspetor de Segurança - Prefeitura do 
Rio de Janeiro – RJ/2015). O princípio segundo o qual o 
administrador público não deve dispensar os preceitos éticos, 
que devem estar presentes em sua conduta, é o da: 

(A) publicidade 
(B) legalidade 
(C) impessoalidade 
(D) moralidade 
 
03. (Câmara Municipal de Jaboticabal – SP - Assistente 

Administrativo Jurídico – VUNESP/2015). Entre os 
princípios constitucionais consagrados à Administração 
Pública, aquele que é específico do Estado de Direito, que o 
qualifica e que lhe dá a identidade própria, é o da 

(A) impessoalidade. 
(B) legalidade. 
(C) moralidade. 
(D) publicidade. 
 
04. (TRF - 4ª REGIÃO - Analista Judiciário - Oficial de 

Justiça Avaliador Federal - FCC/2014) O princípio que 
traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos 
os administrados sem discriminações, benéficas ou peculiares 
denomina-se princípio da 

(A) responsabilidade. 
(B) moralidade. 
(C) publicidade. 
(D) supremacia do interesse público. 
(E) impessoalidade. 
 

                                                 
20 OLIVEIRA, Aline Lima de. A limitação dos efeitos temporais da 
declaração de inconstitucionalidade no Brasil: uma análise da 

05. (SEFAZ/RS - Técnico Tributário da Receita 
Estadual - Prova 2 - FUNDATEC/2014) São Princípios da 
Administração Pública, expressos na Constituição Federal, 
exceto 

(A) Legalidade 
(B) Probidade 
(C) Impessoalidade. 
(D) Eficiência. 
(E) Publicidade. 
 
06. (DOCAS/RJ - Especialista Portuário - Contratos, 

Compras e Licitações: Makiyama/2014). São princípios 
constitucionais da Administração Pública: 

(A) Moralidade, contraditório e devido processo legal.  
(B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.  
(C) Legalidade, supremacia do interesse público e 

proporcionalidade.  
(D) Razoabilidade, motivação, publicidade, probidade e 

eficiência.  
(E) Proporcionalidade, razoabilidade, motivação e 

publicidade. 
 
07. (TCE/RS - Auditor Público Externo - FCC/2014) A 

necessidade de publicação dos atos administrativos no Diário 
Oficial e, em alguns casos, em jornais de grande circulação é 
forma de observância do princípio da:  

(A) legalidade, ainda que essa obrigação não esteja 
prevista na legislação. 

(B) impessoalidade, na medida em que os atos 
administrativos são publicados sem identificação da 
autoridade que os emitiu. 

(C) eficiência, posto que a Administração deve fazer tudo o 
que estiver a seu alcance para promover uma boa gestão, ainda 
que não haja lastro na legislação 

(D) supremacia do interesse público, pois a Administração 
tem prioridade sobre outras publicações. 

(E) publicidade, na medida em que a Administração deve 
dar conhecimento de seus atos aos administrados. 

 
08. (PC/MG - Investigador de Polícia - FUMARC/2014) 

O Chefe da Polícia Civil, por razões estritamente pessoais, com 
o objetivo de prejudicar determinado Perito Criminal, 
determina sua remoção ex offício, da Capital para localidade 
bem distante. Diante da situação apresentada, é CORRETO 
afirmar que o ato administrativo praticado é 

(A) ilícito, porque ofende o princípio da impessoalidade. 
(B) lícito, porque atende o interesse da Administração 

Policial. 
(C) lícito, porque o servidor policial está sujeito a ser 

lotado em qualquer Unidade do Estado. 
(D) lícito, porque originário de Autoridade Administrativa 

competente. 
 
09. (TJ/PA - Auxiliar Judiciário - VUNESP/2014) Não 

basta ao administrador o cumprimento da estrita legalidade; 
ele deverá respeitar os princípios éticos de razoabilidade e 
justiça. A afirmação se refere ao princípio constitucional da 

(A) publicidade. 
(B) efetividade. 
(C) impessoalidade. 
(D) eficiência. 
(E) moralidade. 
 
10. (PC/SC - Delegado de Polícia - ACAFE/2014) 

Correlacione os cinco princípios do serviço público com seus 
requisitos específicos.  

influência dos modelos norte-americano, austríaco e alemão. Porto 
Alegre. 2008 
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(1) Continuidade  
(2) Eficiência  
(3) Generalidade  
(4) Modicidade  
(5) Cortesia  
 
(  ) O princípio que consagra o direito do cidadão, dentro 

das modalidades estabelecidas, exigir, tanto da Administração 
Pública, quanto dos prestadores delegados, a prestação do 
serviço público, sem se negar a um usuário o que foi concedido 
a outro, é o da (...).  

(  ) Apesar de garantido pela Constituição Federal, em seu 
art. 37, VII, o direito de greve dos servidores públicos só pode 
ser exercido dentro dos limites definidos em lei, sob pena de 
ferimento do princípio da (...).  

(  ) O prestador do serviço público que busca o 
aperfeiçoamento do serviço, incorporando os melhores 
recursos e técnicas possíveis, de modo que a execução seja 
mais proveitosa, com o menor dispêndio, está agindo 
consoante com o princípio da (...).  

(  ) O princípio que traduz a preocupação da Administração 
Pública em estabelecer, em sentido mais amplo possível, o 
direito do cidadão de receber, do agente público competente, 
tratamento digno e que respeite os seus direitos como cidadão, 
é o da (...).  

(  ) Se um serviço público for tarifado em valor que impeça 
o usuário de utilizá-lo, em razão de ausência de condições 
financeiras, excluindo-o do universo de beneficiários, estará 
ferindo o princípio da (...).  

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
(A) 5 - 3 - 4 - 2 - 1 
(B) 2 - 5 - 1 - 4 - 3 
(C) 3 - 1 - 2 - 5 - 4 
(D) 1 - 4 - 5 - 3 - 2 
(E) 4 - 2 - 3 - 1 – 5 
 

Respostas 
 
01. Resposta: C 
O princípio da legalidade está intimamente ligado ao 

princípio da moralidade, pois não basta que o agente 
administrativo obedeça apenas o que diz a lei, não basta a 
conformação do ato administrativo com a lei, é preciso que o 
agente, além da legalidade, proceda suas atividades 
observando a moralidade administrativa, que seria, em última 
análise, um controle moral essencial à Administração Pública. 

 
02. Resposta: D 
Segundo José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito 

Administrativo, o princípio da moralidade impõe que o 
administrador público não dispense os preceitos éticos que 
devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar 
os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas 
ações, mas também distinguir o que é honesto do que é 
desonesto.” (, 16ª Ed. pág. 20). 

 
03. Resposta: B 
Segundo Alexandre Mazza, Inerente ao Estado de Direito, 

o princípio da legalidade representa a subordinação da 
Administração Pública à vontade popular. O exercício da 
função administrativa não pode ser pautado pela vontade da 
Administração ou dos agentes públicos, mas deve 
obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. 

 
04. Resposta: E 
O princípio da impessoalidade estabelece que a 

Administração Pública, através de seus órgãos, não poderá, na 
execução das atividades, estabelecer diferenças ou privilégios, 

uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse 
particular. 

 
05. Resposta: B 
Pelo disposto no artigo 37, caput, da CF/88, a 

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

 
06. Resposta: B 
Art. 37, CF A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência ... 

 
07. Resposta: E 
(A) ERRADA – Segundo o Princípio da Legalidade, ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei. Para a Administração o Princípio da Legalidade 
veda tudo que a lei não permite. 

(B) ERRADA – Pela Impessoalidade, o administrador deve 
atuar de forma impessoal, abstrata, genérica. 

(C) ERRADA – Segundo o Princípio da Eficiência, a 
Administração deve ter a melhor produtividade possível, com 
o máximo de economia e agilidade. 

(D) ERRADA – A supremacia do interesse público, traduz-
se na superioridade do interesse público em relação ao 
interesse privado.  

(E) CORRETA – Reproduz o Princípio da publicidade. 
 
08 Resposta: A 
(A) CORRETA - Pelo Princípio da Impessoalidade, o 

administrador deve atuar de forma impessoal, abstrata, 
genérica. Assim, quando o Chefe da Polícia Civil, determina a 
remoção de um subordinado por razões estritamente pessoais, 
com o objetivo de prejudicá-lo fere a Impessoalidade. 

(B) ERRADA – Conforme exposto na alternativa “A”. 
(C) ERRADA – Conforme exposto na alternativa “A”. 
(D) ERRADA – Conforme exposto na alternativa “A”. 
 
09. Resposta: E 
(A)ERRADA – Pelo Princípio da Publicidade os atos da 

Administração devem ser públicos, de modo que todas as 
pessoas têm direito a receber dos seus órgãos informações de 
interesse particular, coletivo ou geral. 

(B) ERRADA – Para muitos autores a efetividade e a 
eficiência se assemelham. Para outros, a efetividade é mais 
abrangente que a eficácia, aduzindo que a medida deve, além 
de ter a melhor produtividade possível, com o máximo de 
economia e agilidade, trazer melhorias para a população 
visada. 

(C) ERRADA – Pela Impessoalidade, o administrador deve 
atuar de forma impessoal, abstrata, genérica. 

(D) ERRADA – Segundo ele, a Administração deve ter a 
melhor produtividade possível, com o máximo de economia e 
agilidade. 

(E) CORRETA - É o conceito da Moralidade.  
 
10. Resposta: “C”. 
(1) Continuidade - Apesar de garantido pela Constituição 

Federal, em seu art. 37, VII, o direito de greve dos servidores 
públicos só pode ser exercido dentro dos limites definidos em 
lei, sob pena de ferimento do princípio da legalidade 

(2) Eficiência - O prestador do serviço público que busca o 
aperfeiçoamento do serviço, incorporando os melhores 
recursos e técnicas possíveis, de modo que a execução seja 
mais proveitosa, com o menor dispêndio, está agindo 
consoante com o princípio da Eficiência 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 121 

(3) Generalidade - O princípio que consagra o direito do 
cidadão, dentro das modalidades estabelecidas, exigir, tanto 
da Administração Pública, quanto dos prestadores delegados, 
a prestação do serviço público, sem se negar a um usuário o 
que foi concedido a outro, é o da Generalidade 

(4) Modicidade - Se um serviço público for tarifado em 
valor que impeça o usuário de utilizá-lo, em razão de ausência 
de condições financeiras, excluindo-o do universo de 
beneficiários, estará ferindo o princípio da Modicidade  

(5) Cortesia - O princípio que traduz a preocupação da 
Administração Pública em estabelecer, em sentido mais amplo 
possível, o direito do cidadão de receber, do agente público 
competente, tratamento digno e que respeite os seus direitos 
como cidadão, é o da Cortesia. 

 

 
 
Prezado candidato, para que seu entendimento fique 

mais fácil, este tópico será abordado com todos o seu 
conteúdo completo no tópico 11.4 Responsabilidade Civil 
do Estado. 

 

 
 
Improbidade administrativa é a falta de probidade do 

servidor no exercício de suas funções ou de governante no 
desempenho das atividades próprias de seu cargo. Os atos de 
improbidade administrativa importam a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do Erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível. 

A matéria é regulada no plano constitucional pelo art. 37, 
§4º, da Constituição Federal, e no plano infraconstitucional 
pela Lei Federal Nº 8.429, de 02.06.1992, que dispõe sobre “as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional.”  

 
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Direito 

Administrativo, 27ª edição, editora Atlas, 2014. 
 

“A improbidade administrativa, como ato ilícito, vem 
sendo prevista no direito positivo brasileiro desde longa data, 
para os agentes políticos, enquadrando-se como crime de 
responsabilidade. Para os servidores públicos em geral, a 
legislação não falava em improbidade, mas já denotava 
preocupação com o combate à corrupção, ao falar em 
enriquecimento ilícito no exercício do cargo ou função, que 
sujeitava o agente ao sequestro e perda de bens em favor da 
Fazenda Pública.” 

 
A referida lei pune os atos de improbidade praticados por 

qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual. 

Pune ainda, os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo fiscal ou creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos 
cofres públicos. 

Agente público, para os efeitos desta lei, é todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades já mencionadas. Contudo, a lei também 
poderá ser aplicada, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 
indireta. 

Ocorrendo o enriquecimento ilícito, o agente público ou 
terceiro beneficiário perderá os bens ou valores acrescidos ao 
seu patrimônio. Vamos observar o teor do art. 7º da Lei de 
Improbidade: 

 
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá 
a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 
dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o 
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o 
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

 
O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público 

ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da Lei 
de Improbidade, até o limite do valor da herança. 

Os atos que constituem improbidade administrativa 
podem ser divididos em três espécies: 

1) Ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito; 

2) Ato de improbidade administrativa que importa lesão 
ao erário;  

3) Ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública. 

Vamos analisar as três espécies. 
 
1) Ato de improbidade administrativa que importa 

enriquecimento ilícito: São atos destinados a obtenção de 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades públicas, e também: 

- Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 
possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público; 

- Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou 
imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades públicas 
por preço superior ao valor de mercado; 

- Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado; 

8.1. Responsabilidade civil da 
Administração: evolução 

doutrinária e reparação do 
dano. 

8.2. Enriquecimento ilícito e 
uso e abuso de poder. 8.3. 

Improbidade administrativa: 
sanções penais e civis - Lei nº 
8.429/1992 e suas alterações. 
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- Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer entidade pública, 
bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades; 

- Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de 
jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar 
promessa de tal vantagem; 

- Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição 
ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou 
sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer entidade pública; 

- Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer 
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público; 

- Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade; 

- Perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza; 

- Receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência 
ou declaração a que esteja obrigado; 

- Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades públicas; 

- Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
públicas. 

 
2) Ato de improbidade administrativa que importa 

lesão ao erário: Constitui ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades públicas, e notadamente: 

- Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades públicas; 

- Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 
privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades públicas, sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie; 

- Doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 
despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades públicas, sem observância das 
formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

- Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades 
públicas, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por 
preço inferior ao de mercado; 

- Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 

- Realizar operação financeira sem observância das 
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 

- Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 

- Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente; 

- Ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento; 

- Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, 
bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio 
público; 

- Liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular; 

- Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente; 

- Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 
veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades públicas, bem como o trabalho de servidor público, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

- Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por 
objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão 
associada sem observar as formalidades previstas na lei;  

- Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem 
suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar 
as formalidades previstas na lei.  
 
3) Ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública: Constitui 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 

- Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 

- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício; 

- Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão 
das atribuições e que deva permanecer em segredo; 

- Negar publicidade aos atos oficiais; 
- Frustrar a licitude de concurso público; 
- Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-

lo; 
- Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 

terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida 
política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço. 

 
IMPORTANTE: As entidades públicas mencionadas são as 

referidas no artigo 1º da Lei nº 8.429/92: 
 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, 
a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a 
contribuição dos cofres públicos. 

 
O agente que comete ato de improbidade está sujeito às 

sanções penais, civis e administrativas cabíveis ao caso 
concreto, além das seguintes cominações, que podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do fato: 
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Sujeitos dos Atos de Improbidade 
O art. 1º da Lei de Improbidade elenca os sujeitos 

passivos dos atos de improbidade, a saber, as pessoas 
jurídicas que sofrerão as consequências desses atos. Essas 
pessoas jurídicas devem pertencer à Administração Direta ou 
Indireta de qualquer dos poderes, seja da União, dos Estados 
ou dos Municípios, bem como a empresa incorporada ao 
patrimônio público ou a entidade em cuja criação ou custeio 
haja concorrido o erário público com mais de 50% do 
patrimônio ou da receita anual. 

O parágrafo único do mesmo artigo determina que 
também são puníveis os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, 
assim como contra aquelas em que o erário público tenha 
concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio. 

Deve-se ter em mente que é imprescindível a 
determinação do sujeito passivo, haja vista que somente os 
atos cometidos contra as pessoas descritas no art. 1º e em seu 
parágrafo único podem ser tipificados como de improbidade e, 
portanto, gerar a aplicação da Lei nº 8.429/92. 

 
Os sujeitos ativos são as pessoas que praticam os atos de 

improbidade, podendo ser agentes públicos ou terceiros. 
O art. 2º da Lei em estudo traz a conceituação de “agente 

público” para fins dessa lei. Já os terceiros estão conceituados 
no art. 3º. 

 
Prescrição 
Existe prazo prescricional descrito no art. 23 da Lei de 

Improbidade Administrativa, prazo esse que deve ser 
considerado para a aplicação das sanções para faltas 
funcionais cometidas pelos servidores públicos. 

Ressalte-se que o art. 37, § 5º da Constituição determina 
que são imprescritíveis as ações que tem por objetivo o 
ressarcimento dos danos causados ao erário. 

Em relação ao agentes ocupantes de cargo efetivo ou 
empregos públicos deve-se aplicar os prazos prescricionais 
descritos me lei específica. 

 
Procedimento  
O procedimento administrativo que se destina a apurar a 

existência de atos de improbidade no âmbito interno da 
Administração Pública está descrito no capítulo V da Lei nº 
8.429/92. 

Segundo norma do art. 14, qualquer pessoa pode 
representar à autoridade administrativa com vistas a ser 
instaurada investigação cuja finalidade será apurar a prática 
de ato de improbidade. A representação, contudo, deve ser 
feita por escrito ou reduzida a termo e deve ser assinada pelo 
representante, devidamente qualificado. Deve-se apresentar 
as informações sobre o fato, sobre a autoria e as provas. 

Deve a autoridade administrativa competente pronunciar-
se sobre o conteúdo da representação, podendo inclusive, 
rejeitá-la através de um despacho devidamente 
fundamentado. Uma vez tendo sido rejeitada, a autoridade 
administrativa poderá averiguar a prática dos referidos atos 
de ofício, bem como caberá nova representação ao Ministério 
Público. 

O Ministério Público, por sua vez, é competente para a 
instauração de inquérito civil, caso não possua todos os 
elementos necessários para o ajuizamento da ação de 
improbidade.  

Uma vez sendo instaurado o processo administrativo, 
deverá a comissão processante, notificar o fato ao Ministério 
Público e ao Tribunal de Contas, para que tenham a 
oportunidade de indicar representantes que acompanharão o 
procedimento administrativo. 

Em havendo comprovação da existência de fundados 
indícios de responsabilidade, a Comissão tem o dever de 

representar o Ministério Público ou a Procuradoria para que 
seja ajuizada ação cautelar com pedido de sequestro de bens 
do sujeito passivo. 

Uma vez ajuizada a medida cautelar, deve o Ministério 
Público ou a pessoa jurídica interessada propor a ação 
principal dentro do prazo de trinta dias, contados da 
efetivação da medida.  

No intuito de preservar a indisponibilidade dos interesses 
públicos, prevê a Lei, no art. 17 a proibição da realização de 
transação, acordo ou conciliação nesse tipo de ação. Assim, 
também não é possível a desistência da ação, segundo 
posicionamento doutrinário. 

 
Fase Preliminar: é realizada antes do recebimento da 

petição inicial e está prevista no § 7º do art. 17 da Lei de 
Improbidade Administrativa. A primeira regra diz respeito ao 
juízo de admissibilidade em que o juízo notifica o requerido 
para que apresente, no prazo de 15 dias, manifestação escrita 
que pode ser instruída com documentos. O descumprimento 
dessa regra acarreta a nulidade do processo. 

Uma vez tendo sido recebidas as manifestações do 
requerido, pode o juiz rejeitar a ação de improbidade, por 
decisão fundamentada em que demonstre a caracterização da 
inexistência do ato de improbidade, ou a inadequação dessa 
via, bem como a impossibilidade de julgamento. 

De outra banda, se houver indícios da existência da prática 
de atos de improbidade, o juiz receberá a petição inicial, 
determinando a citação do réu para que, querendo apresente 
contestação. 

Aqueles que apresentarem representações sem 
fundamento sujeitam-se à penalidades cíveis e penais, essas 
últimas descritas no art. 19 da lei em comento, sujeitam a 
pessoa a pena de detenção de seis a dez meses e multa, bem 
como ao pagamento de danos morais e materiais. 

E respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa 
somente poderá ocorrer a perda da função pública e a 
suspensão dos direitos políticos após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. É possível, contudo, a autoridade 
administrativa ou judicial determinar o afastamento do agente 
do cargo, emprego ou função, sem prejuízo de sua 
remuneração, desde que essa medida seja necessária para a 
instrução processual. 

 
Aplicação de Sanções 
De acordo com o art. 12 da Lei de Improbidade as 

penalidades impostas pela prática de atos de improbidade 
administrativa não depende das sanções penais, cíveis e 
administrativas, podendo as mesmas serem aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato. 

Dessa feita, é possível ao agente ser responsabilizado 
individualmente em cada esfera, recebendo assim as punições 
previstas. 

A posse e o exercício do agente público é condicionado à 
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem 
o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente.  

Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

Vamos conferir o artigo 23 da Lei de Improbidade, que 
trata da prescrição: 

 
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 

previstas nesta lei podem ser propostas: 
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, 

de cargo em comissão ou de função de confiança; 
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei 

específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a 
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bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo 
efetivo ou emprego. 

 
Vamos acompanhar em seguida a integra do que dispõe a 

Lei nº 8.429/92 que versa sobre o tema: 
 

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 
 
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências. 

 
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

 
 Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, contra a administração direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou 
da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

 Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos 
cofres públicos. 

 
 Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, 

todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior. 

 
 Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que 

couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza 
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

 
 Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. 

 
 Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á 
o integral ressarcimento do dano. 

 
 Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 

público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos 
ao seu patrimônio. 

 
 Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a 
autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 
dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o 
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral 

ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial 
resultante do enriquecimento ilícito. 

 
 Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 

público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

 
CAPÍTULO II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 
Seção I 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que 
Importam Enriquecimento Ilícito 

 
 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 
possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou 
imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas 
no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 
servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por 
essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de 
jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar 
promessa de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição 
ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou 
sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer 
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência 
ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio 
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei. 
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Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam 

Prejuízo ao Erário 
 
 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta 
lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 
privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta 
lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 
despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem 
observância das formalidades legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades 
referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço 
por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 

VI - realizar operação financeira sem observância das 
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-
lo indevidamente; (Vide Lei nº 13.019, de 2014)  

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente; 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 
veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o 
trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha 
por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão 
associada sem observar as formalidades previstas na lei;  

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem 
suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as 
formalidades previstas na lei.  

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a 
incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos 
transferidos pela administração pública a entidades privadas 
mediante celebração de parcerias, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014).      

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou 
jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 

públicos transferidos pela administração pública a entidade 
privada mediante celebração de parcerias, sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie;           (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014).   

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com 
entidades privadas sem a observância das formalidades legais 
ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº 
13.019, de 2014).      

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e 
análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas; (Incluído pela 
Lei nº 13.019, de 2014).     

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular.           (Incluído pela Lei nº 
13.019, de 2014).   

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas sem a estrita 
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular.           (Incluído pela Lei nº 
13.019, de 2014).     

 
Seção III 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que 
Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 

 
 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 
razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-

lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 

terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida 
política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, 
fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas. (Redação dada 
pela Lei nº 13.019, de 2014). 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação. (Incluído pela Lei nº 
13.146, de 2015). 

 
CAPÍTULO III 

Das Penas 
 
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 

administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:  

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral 
do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
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indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, 
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, 
se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o 
juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como 
o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Declaração de Bens 
 

 Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser 
arquivada no serviço de pessoal competente. (Regulamento) 
(Regulamento) 

§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie 
de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no 
exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores 
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de 
outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do 
declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso 
doméstico. 

§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na 
data em que o agente público deixar o exercício do mandato, 
cargo, emprego ou função. 

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente 
público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro 
do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da 
declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita 
Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a 
Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias 
atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° 
deste artigo . 

 
CAPÍTULO V 

Do Procedimento Administrativo e do Processo 
Judicial 

 
 Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo 
e assinada, conterá a qualificação do representante, as 
informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas 
de que tenha conhecimento. 

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, 
em despacho fundamentado, se esta não contiver as 
formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não 
impede a representação ao Ministério Público, nos termos do 
art. 22 desta lei. 

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a 
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em 
se tratando de servidores federais, será processada na forma 
prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com 
os respectivos regulamentos disciplinares. 

 
 Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao 

Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da 
existência de procedimento administrativo para apurar a 
prática de ato de improbidade. 

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou 
Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar 
representante para acompanhar o procedimento 
administrativo. 

 
 Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a 

comissão representará ao Ministério Público ou à 
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente 
a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que 
tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio 
público. 

§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com 
o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o 
exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 
financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da 
lei e dos tratados internacionais. 

 
 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será 

proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida 
cautelar. 

§ 1º (Revogado pela Medida provisória nº 703, de 2015). 
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as 

ações necessárias à complementação do ressarcimento do 
patrimônio público. 

§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo 
Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3o 
do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.  

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como 
parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de 
nulidade. 

 § 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 
para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a 
mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.  

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação 
que contenham indícios suficientes da existência do ato de 
improbidade ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, 
observada a legislação vigente, inclusive as disposições 
inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. 

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará 
autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer 
manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 
documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. 

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, 
em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da 
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação 
ou da inadequação da via eleita. 

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para 
apresentar contestação.  

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá 
agravo de instrumento.  

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a 
inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o 
processo sem julgamento do mérito.  

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas 
nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput 
e § 1º, do Código de Processo Penal.  
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Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de 
reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos 
ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, 
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo 
ilícito. 

 
CAPÍTULO VI 

Das Disposições Penais 
 
 Art. 19. Constitui crime a representação por ato de 

improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, 
quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está 

sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais 
ou à imagem que houver provocado. 

 
 Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos 

direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o afastamento do agente 
público do exercício do cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária 
à instrução processual. 

 
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei 

independe: 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, 

salvo quanto à pena de ressarcimento;  
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de 

controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 
 
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o 

Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade 
administrativa ou mediante representação formulada de 
acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a 
instauração de inquérito policial ou procedimento 
administrativo. 

 
CAPÍTULO VII 
Da Prescrição 

 
 Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 

previstas nesta lei podem ser propostas: 
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, 

de cargo em comissão ou de função de confiança; 
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica 

para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 
serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou 
emprego. 

 
CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 
 
 Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho 

de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais 
disposições em contrário. 

 
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da 

Independência e 104° da República. 
 

FERNANDO COLLOR 
 
 
 
 
 

Questões 
 

01. (PC/AC- Perito Criminal – Contabilidade – 
FUNCAB/2015). Com relação aos atos de improbidade 
administrativa, pode-se afirmar que:  

(A) constituem atos de improbidade que atentam contra os 
princípios da Administração Pública qualquer ação ou omissão 
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação ou 
dilapidação de bens e haveres.  

(B) nos atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízos ao erário, o elemento subjetivo da conduta restringe-
se ao dolo. 

(C)  constituem atos de improbidade que importam em 
enriquecimento ilícito qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade 
às instituições.  

(D) constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função ou emprego. 

(E) constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da Administração Pública liberar verba 
pública sem a estrita observância das normas pertinentes. 

 
02. (TRE-AC - Analista Judiciário - Área Judiciária – 

AOCP/2015). É ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário 

(A) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel 
ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 
possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público. 

(B) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou 
imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas 
no art. I o, da Lei n.° 8.429/92, por preço superior ao valor de 
mercado.  

(C) perceber vantagem econômica, direta ou Indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado. 

(D) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º da Lei n.° 8.429/92, bem como o 
trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros, 
contratados por essas entidades. 

(E) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

 
03. (Câmara Municipal do Rio de Janeiro -Analista 

Legislativo - FJV/2014). A Lei de Improbidade 
Administrativa (8.429/92), no que tange à prescrição prevê: 

(A) a sua inaplicabilidade, tendo em vista que a 
Constituição da República impõe a imprescritibilidade das 
condutas ímprobas em geral 

(B) diretamente o prazo prescricional de 5 anos no que se 
refere a atos praticados por ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego público 

(C) a possibilidade de propositura de ações sancionatórias 
até cinco anos após o término de exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou função de confiança 

(D) a remissão a leis específicas funcionais de cada Ente 
Federativo, em claro respeito ao Pacto Federativo, nada 
dispondo acerca de prazos prescricionais. 

 
04. (Prefeitura de Vila Velha/ES - Especialista em 

Controladoria Pública - FUNCEFET/2014) Com relação à Lei 
8.429/1992, pode-se afirmar: 
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(A) Ela deverá ser aplicada mesmo a fatos ocorridos 
anteriormente à sua entrada em vigor, desde que após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, tendo em conta 
o princípio da moralidade. 

(B) De acordo com a lei, somente as autoridades 
constituídas para tal fim poderão representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

(C) A lei estabeleceu como ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, desde que dolosa, pois não há falar-se em 
improbidade culposa. 

(D) A sentença que julgar procedente ação civil de 
reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos 
ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, 
conforme o caso, aos cofres do Tesouro correspondente à 
pessoa jurídica prejudicada. 

(E) A lei estabeleceu prazos prescricionais distintos para 
os ilícitos praticados por diferentes categorias de agentes 
públicos. 

 
05. (MPC/MS - Analista de Contas - FCC/2013) Segundo 

a Lei nº 8.429/1992, sobre improbidade administrativa, 
(A) as disposições da referida lei são de aplicação restrita 

a agentes públicos, não incidindo sobre agentes políticos ou 
particulares, ainda que tenham induzido ou concorrido para a 
prática do ato de improbidade. 

(B) poderão ser sujeitos passivos de atos de improbidade 
administrativa quaisquer entidades, integrantes ou não da 
Administração pública, desde que exerçam funções de 
interesse público. 

(C) o servidor público processado por ato de improbidade 
administrativa atentatório contra os princípios da 
Administração pública está sujeito à cassação dos seus direitos 
políticos. 

(D) o afastamento do agente público no curso da ação civil 
por improbidade administrativa, quando necessário à 
instrução do respectivo processo, se fará sem prejuízo da 
remuneração. 

(E) o agente público, caso não tenha havido 
enriquecimento ilícito, não estará sujeito à perda da função 
pública. 

 
06. (TRT 9ª - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

– FCC/2013) Felipe, servidor público ocupante de cargo em 
comissão no âmbito do Ministério da Fazenda, revelou a 
empresários com os quais mantinha relações profissionais 
anteriormente ao ingresso no serviço público, teor de medida 
econômica prestes a ser divulgada pelo Ministério, tendo em 
vista que a mesma impactaria diretamente os preços das 
mercadorias comercializadas pelos referidos empresários. A 
conduta de Felipe  

(A) somente é passível de caracterização como ato de 
improbidade administrativa se comprovado que recebeu 
vantagem econômica direta ou indireta em decorrência da 
revelação.  

(B) não é passível de caracterização como ato de 
improbidade administrativa, tendo em vista o agente não ser 
ocupante de cargo efetivo.  

(C) é passível de caracterização como ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
Administração, independentemente de eventual 
enriquecimento ilícito.  

(D) é passível de caracterização como ato de improbidade 
administrativa, desde que comprovado efetivo prejuízo ao 
erário.  

(E) não é passível de caracterização como ato de 
improbidade administrativa, podendo, contudo, ensejar a 

responsabilização administrativa do servidor por violação do 
dever de sigilo funcional. 

 
07. (TRT 1ª – Analista Judiciário – Área Administrativa 

– FCC/2013) Determinada empresa privada recebeu 
subvenção do Poder Público para desenvolver e implantar 
programa de irrigação em áreas carentes de município do 
nordeste atingido por estiagem. Dirigente dessa empresa 
aplicou os recursos oriundos da subvenção estatal em área de 
sua propriedade e em área de propriedade do servidor público 
responsável pela liberação da subvenção, deixando de cumprir 
as obrigações assumidas com o poder público. De acordo com 
as disposições da Lei nº 8.429/92, que trata dos atos de 
improbidade administrativa,  

(A) apenas a conduta do servidor é passível de 
caracterização como ato de improbidade. 

(B) ambas as condutas, do servidor e do dirigente, são 
passíveis de caracterização como ato de improbidade desde 
que configurado enriquecimento ilícito.  

(C) apenas a conduta do dirigente é passível de 
caracterização como ato de improbidade, sendo a do servidor 
passível de apuração disciplinar.  

(D) apenas a conduta do servidor é passível de 
caracterização como ato de improbidade, desde que 
configurado enriquecimento ilícito e violação de dever 
funcional.  

(E) ambas as condutas, do servidor e do dirigente, são 
passíveis de caracterização como ato de improbidade, limitada 
a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre o montante 
da subvenção.  

 
08. (TRE DO AMAZONAS - Analista Judiciário – 

FCC/2010) Pela prática de ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da Administração Pública, 
conforme previsto na Lei nº 8.429/92, o agente está sujeito, 
dentre outras penalidades, à suspensão dos direitos políticos 
de 

(A) três a cinco anos e pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 

(B) cinco a oito anos e pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano. 

(C) cinco a dez anos e pagamento de multa civil de até 
cinquenta e três vezes o valor da remuneração percebida pelo 
agente. 

(D) oito a doze anos e pagamento de multa civil de até 
duzentas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 

(E) de quatro a dez anos e pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 

09. (TRE DE RONDÔNIA - Analista Judiciário - AOCP) As 
ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei 
de Improbidade Administrativa podem ser propostas 

(A) até cinco anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 

(B) até dois anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 

(C) até três anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 

(D) até dez anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 

(E) até um ano após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou d função de confiança. 

 
10. (TRF 5ª Região − Analista Judiciário - FCC/2010) 

Segundo a Lei nº 8.429/92, perceber vantagem econômica 
para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza constitui ato de improbidade 
administrativa, importando enriquecimento ilícito. Nesse 
caso, independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas, previstas na legislação específica, o 
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responsável por esse ato de improbidade está sujeito à 
suspensão dos direitos políticos de 

(A) um a cinco anos. 
(B) dois a três anos. 
(C) cinco a sete anos. 
(D) oito a dez anos. 
(E) dez a quinze anos. 
 
11. (TRT 8ª REGIÃO - Analista Judiciário - FCC/2010) 

De acordo com a Lei nº 8.429/92, constitui ato de improbidade 
administrativa importando enriquecimento ilícito, dentre 
outros, 

(A) liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular. 

(B) frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-
lo indevidamente. 

(C) ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento. 

(D) agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público. 

(E) perceber vantagem econômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 

 
12. TRT 9ª Região - Analista Judiciário – FCC/2010) Em 

face da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/1992), é correto afirmar: 

(A) O ressarcimento integral do dano será dispensado se a 
lesão ao patrimônio público ocorrer por ação ou omissão 
culposa do agente ou de terceiros. 

(B) Considera-se agente público, para os seus efeitos, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente, porém sob 
remuneração, cargo, emprego ou função, em qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios ou de Território. 

(C) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta Lei, até o limite do valor da herança. 

(D) Caberá à autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Poder Judiciário para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato de 
improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito. 

(E) No caso de enriquecimento ilícito, o agente público ou 
terceiro beneficiário não perderá os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio, estando sujeito somente às 
sanções penais. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: D 
Art. 9°, Lei 8429/92 “Constitui ato de improbidade 

administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei”. 

 
02.Resposta: E 
Art. 10, Lei 8429/92 “Constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 
notadamente: 

(...) 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
 
 

03. Resposta: C 
Nos termos do que prevê o artigo 23, da Lei 8429/92, as 

ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei 
podem ser propostas: 

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

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica 
para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 
serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou 
emprego. 

Deste modo, a alternativa que se enquadra no previsto na 
norma é a letra “C”. 

 
04. Resposta: E 
Nos termos do artigo 23 da Lei nº8.429/1992, as ações 

destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei 
podem ser propostas: 

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

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica 
para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 
serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou 
emprego. 

Assim, é correto afirmar que existem prazos prescricionais 
distintos para os ilícitos cometidos por diferentes categorias 
de agentes públicos. 

 
05. Resposta: D 
O parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 8.429/1992 

dispõe que a autoridade judicial ou administrativa competente 
poderá determinar o afastamento do agente público do 
exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução 
processual. 

 
06. Resposta: “C” 
Dentre os atos de improbidade administrativa que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, está 
inserida a conduta prevista na alternativa “C”, sendo, desta 
forma, esta alternativa a correta, vejamos: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 

(...) 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 

terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida 
política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço. 

 
07. Resposta: “E” 
Nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 

8.429/92, “Estão sujeitos às penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que 
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, 
de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão 
do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos”. 

 
08. Resposta: A 
Os atos de improbidade administrativa que atentam contra 

os princípios da Administração Pública estão descritos no art. 
11 da Lei de Improbidade. Essa mesma lei traz, em seu art. 12, 
III, a pena a esses aplicadas, qual seja, ressarcimento integral 
do dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos 
direitos políticos de 3 a 5 anos; pagamento de multa civil de 
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
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proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio minoritário, pelo prazo de 3 anos. 

 
09. Resposta: A 
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas 

na Lei de Improbidade Administrativa devem ser propostas no 
prazo de 5 anos após o término do exercício do mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança, sob pena de 
prescrever. Essa é a regra contida no art. 23, I da Lei de 
Improbidade. 

 
10. Resposta: D 
Essa alternativa representa o expressado no art. 12, I da 

Lei de Improbidade Administrativa. 
 
11. Resposta: E 
De acordo com o art. 9º, IX da Lei de Improbidade 

Administrativa, perceber vantagem econômica para 
intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza constitui ato de improbidade 
administrativa que importa em enriquecimento ilícito. 

 
12. Resposta: C 
Essa alternativa está de acordo com o art. 8º da Lei de 

Improbidade Administrativa. 
 

 
 
CONCEITO: Serviços públicos são aqueles serviços 

prestados pela Administração, ou por quem lhe faça às vezes, 
mediante regras previamente estipuladas por ela para a 
preservação do interesse público. 

A titularidade da prestação de um serviço público sempre 
será da Administração Pública, somente podendo ser 
transferido a um particular a execução do serviço público. As 
regras serão sempre fixadas unilateralmente pela 
Administração, independentemente de quem esteja 
executando o serviço público. Qualquer contrato 
administrativo aos olhos do particular é contrato de adesão. 

 
Para distinguir quais serviços são públicos e quais não, 

deve-se utilizar as regras de competência dispostas na 
Constituição Federal. Quando não houver definição 
constitucional a respeito, deve-se observar as regras que 
incidem sobre aqueles serviços, bem como o regime jurídico 
ao qual a atividade se submete. Sendo regras de direito 
público, será serviço público; sendo regras de direito privado, 
será serviço privado. 

O fato de o Ente Federado ser o titular dos serviços não 
significa que deva obrigatoriamente prestá-los por si. Assim, 
tanto poderá prestá-los por si mesmo, como poderá 
promover-lhes a prestação, conferindo à entidades estranhas 
ao seu aparelho administrativo, titulação para que os prestem, 
segundo os termos e condições fixadas, e, ainda, enquanto o 
interesse público aconselhar tal solução. Dessa forma, esses 
serviços podem ser delegados a outras entidades públicas ou 
privadas, na forma de concessão, permissão ou autorização. 

Assim, em sentido amplo, pode-se dizer que serviço 
público é a atividade ou organização abrangendo todas as 
funções do Estado; já em sentido estrito, são as atividades 
exercidas pela administração pública. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
a) Serviços delegáveis e indelegáveis: Serviços 

delegáveis são aqueles que por sua natureza, ou pelo fato de 
assim dispor o ordenamento jurídico, comportam ser 
executados pelo estado ou por particulares colaboradores. 
Serviços indelegáveis são aqueles que só podem ser prestados 
pelo Estado diretamente, por seus órgãos ou agentes. 

  
b) Serviços administrativos e de utilidade pública: O 

chamado serviço de utilidade pública é o elenco de serviços 
prestados à população ou postos à sua disposição, pelo Estado 
e seus agentes, basicamente de infraestrutura e de uso geral, 
como correios e telecomunicações, fornecimento de energia, 
dentre outros. 

 
c) Serviços coletivos (uti universi) e singulares (uti 

singuli): São serviços gerais, prestados pela Administração à 
sociedade como um todo, sem destinatário determinado e são 
mantidos pelo pagamento de impostos. Serviços singulares 
são os individuais onde os usuários são determinados e são 
remunerados pelo pagamento de taxa ou tarifa. 

 
d) Serviços sociais e econômicos: Serviços sociais são os 

que o Estado executa para atender aos reclamos sociais 
básicos e representam; ou uma atividade propiciadora de 
comodidade relevante; ou serviços assistenciais e protetivos. 
Serviços econômicos são aqueles que, por sua possibilidade de 
lucro, representam atividades de caráter industrial ou 
comercial.  

 
REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE 
 
A regulamentação e o controle competem ao serviço 

público, independente da forma de prestação de serviço 
público ao usuário. 

 
Caso o serviço não esteja sendo prestado de forma correta, 

o Poder Público poderá intervir e retirar a prestação do 
terceiro que se responsabilizou pelo serviço. Deverá, ainda 
exigir eficiência para o cumprimento do contrato. 

 
Como a Administração goza de poder discricionário, 

poderão ter as cláusulas contratuais modificadas ou a 
delegação do serviço público revogada, atendendo ao 
interesse público. 

 
O caráter do serviço público não é a produção de lucros, 

mas sim servir ao público donde nasce o direito indeclinável 
da Administração de regulamentar, fiscalizar, intervir, se não 
estiver realizando a sua obrigação. 

 
Quanto à titularidade: 
 
A titularidade da prestação de um serviço público sempre 

será da Administração Pública, somente podendo ser 
transferido a um particular a execução do serviço público. As 
regras serão sempre fixadas unilateralmente pela 
Administração, independentemente de quem esteja 
executando o serviço público. Qualquer contrato 
administrativo aos olhos do particular é contrato de adesão. 

Para distinguir quais serviços são públicos e quais não, 
deve-se utilizar as regras de competência dispostas na 
Constituição Federal. Quando não houver definição 
constitucional a respeito, deve-se observar as regras que 
incidem sobre aqueles serviços, bem como o regime jurídico 
ao qual a atividade se submete. Sendo regras de direito 
público, será serviço público; sendo regras de direito privado, 
será serviço privado. 

 

9 Serviços públicos: 
conceito, classificação, 

regulamentação, formas e 
competência de prestação. 
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O fato de o Ente Federado ser o titular dos serviços não 
significa que deva obrigatoriamente prestá-los por si. Assim, 
tanto poderá prestá-los por si mesmo, como poderá 
promover-lhes a prestação, conferindo à entidades estranhas 
ao seu aparelho administrativo, titulação para que os prestem, 
segundo os termos e condições fixadas, e, ainda, enquanto o 
interesse público aconselhar tal solução. Dessa forma, esses 
serviços podem ser delegados a outras entidades públicas ou 
privadas, na forma de concessão, permissão ou autorização. 

 
Assim, em sentido amplo, pode-se dizer que serviço 

público é a atividade ou organização abrangendo todas as 
funções do Estado; já em sentido estrito, são as atividades 
exercidas pela administração pública. 

 
Portanto, a execução de serviços públicos poderá se 

realizada pela administração direta, indireta ou por 
particulares. Oportuno lembrar que a administração direta é 
composta por órgãos, que não têm personalidade jurídica, que 
não podem estar, em regra, em juízo para propor ou sofrer 
medidas judiciais.  Exemplos: Ministérios, Secretarias de 
Estado, administrações regionais, subprefeituras.21 

  
A administração indireta é composta por pessoas, 

surgindo como exemplos: autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista. Por outro lado, o 
serviço público também pode ser executado por particulares, 
por meio de concessão, permissão, autorização. Importante 
dizer ainda que todas estas figuras que integram a 
administração indireta têm de comum entre si os seguintes 
itens: 

  
a) são pessoas jurídicas; 
b) são criadas ou autorizadas por lei de iniciativa do poder 

executivo; 
c) são dotadas de autonomia administrativa, financeira e 

patrimônio próprio. 
 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 
1. Prestação Direta: É a prestação do serviço pela 

Administração Pública Direta, que pode se realizar de duas 
maneiras: 

a) pessoalmente pelo Estado: quando for realizada por 
órgãos públicos da administração direta. 

b) com auxílio de particulares: quando for realizada 
licitação, celebrando contrato de prestação de serviços. Apesar 
de feita por particulares, age sempre em nome do Estado, 
motivo pelo qual a reparação de eventual dano é de 
responsabilidade do Estado. 

2. Prestação Indireta por outorga: nesse caso a 
prestação de serviços públicos pode ser realizada por pessoa 
jurídica especializada criada pelo Estado, se houver lei 
específica. Este tipo de prestação é feita pela Administração 
Pública Indireta, ou seja, pelas autarquias, fundações públicas, 
associações públicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. A responsabilidade pela reparação de danos 
decorrentes da prestação de serviços, neste caso, é objetiva e 
do próprio prestador do serviço, mas o Estado (Administração 
Direta) tem responsabilidade subsidiária, caso a 
Administração Indireta não consiga suprir a reparação do 
dano. Outrossim, a remuneração paga pelo usuário tem 
natureza de taxa. 

 
3. Prestação Indireta por delegação: é realizada por 

concessionários e permissionários, após regular licitação. Se a 
delegação tiver previsão em lei específica, é chamada de 

                                                 
21 https://sites.google.com/site/zeitoneglobal/parte-especial-1/1-
01-servico-publico 

concessão de serviço público e se depender de autorização 
legislativa, é chamada de permissão de serviço público. 

A prestação indireta por delegação só pode ocorrer nos 
chamados serviços públicos uti singuli e a responsabilidade 
por danos causados é objetiva e direta das concessionárias e 
permissionárias, podendo o Estado responder apenas 
subsidiariamente.  

Outrossim, a natureza da remuneração para pelo usuário é 
de tarifa ou preço público. 

 
Vale lembrar, que o poder de FISCALIZAÇÃO da prestação 

de serviços públicos é sempre do Poder Concedente. 
 
Regime de convênios administrativos 
 
O artigo 175 da Constituição Federa, traz as maneiras 

tradicionais de execução do serviço público, execução direita e 
indireta. Com a reforma administrativa e na busca mais 
eficiente da prestação de serviços, a EC 19/98 reforçou a ideia 
de se buscar meios para efetivação do Federalismo 
Cooperativo, com previsão no artigo 23 da CF. A previsão que 
se tem é que os entes deverão contratar além dos consórcios 
públicos, os convênios de cooperação. 

 
Os convênios nada mais são do que ajustes entre órgão ou 

entidades do poder público ou entre estes e entidades 
privadas, com a finalidade de realizar projetos ou atividades 
de interesse comum, em regime de mútua cooperação. 

 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p. 319) ensina que 

convênio é um dos instrumentos de que o Poder Público se 
utiliza para associar-se quer com outras entidades públicas 
quer com entidades privadas. 

 
Partindo dessas premissas podemos considerar que os 

convênios visam a cooperação ou mútua colaboração, 
diferente do que ocorre em contratos administrativos, que 
espera a entrega ou prestação de um produto em troca da 
remuneração. O objeto visado no convênio diz respeito a todos 
os envolvidos 

 
DELEGAÇÃO DA EXPLORAÇÃO A PARTICULARES; 

PERMISSÃO E CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 

Formas de Delegação do Serviço Público 
 
As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as 

permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do 
art. 175 da Constituição Federal, pela lei 8.987/95, pelas 
normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis 
contratos. Vamos conferir a redação do artigo 175 da 
Constituição Federal: 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
 
Note-se que o dispositivo não faz referência à autorização 

de serviço público, talvez porque os chamados serviços 
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públicos autorizados não sejam prestados a terceiros, mas aos 
próprios particulares beneficiários da autorização; são 
chamados serviços públicos, porque atribuídos à titularidade 
exclusiva do Estado, que pode, discricionariamente, atribuir a 
sua execução ao particular que queira prestá-lo, não para 
atender à coletividade, mas às suas próprias necessidades. 

 
Concessão de serviço público: É a delegação da prestação 

do serviço público feita pelo poder concedente, mediante 
licitação na modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstrem capacidade de 
desempenho por sua conta e risco, com prazo determinado. 
Essa capacidade de desempenho é averiguada na fase de 
habilitação da licitação. Qualquer prejuízo causado a terceiros, 
no caso de concessão, será de responsabilidade do 
concessionário – que responde de forma objetiva (art. 37, § 6.º, 
da CF) tendo em vista a atividade estatal desenvolvida, 
respondendo a Administração Direta subsidiariamente. É 
admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de 
concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder 
concedente. A subconcessão corresponde à transferência de 
parcela do serviço público concedido a outra empresa ou 
consórcio de empresas. É o contrato firmado por interesse da 
concessionária para a execução parcial do objeto do serviço 
concedido. 

 
Permissão de Serviço Público: É a delegação a título 

precário, mediante licitação feita pelo poder concedente à 
pessoa física ou jurídica que demonstrem capacidade de 
desempenho por sua conta e risco. 

A Lei n. 8.987/95 é contraditória quando se refere à 
natureza jurídica da permissão: menciona que é “precária”, 
mas que será precedida de “licitação”, o que pressupõe um 
contrato e um contrato não pode ser precário. 

Em razão disso, diverge a doutrina. 
Para Hely Lopes Meirelles, Maria Sylvia Zanella di Pietro e 

Celso Antonio Bandeira de Mello, concessão é uma espécie de 
contrato administrativo destinado a transferir a execução de 
um serviço público para terceiros; permissão é ato 
administrativo unilateral e precário. 

Nada obstante, a Constituição Federal iguala os institutos 
quando a eles se refere (art. 223, §§ 4.º e 5.º): 

 
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar 

concessão, permissão e autorização para o serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio 
da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 

[...] 
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de 

vencido o prazo, depende de decisão judicial. 
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos 

para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão. 
 
Autorização: É um ato administrativo unilateral, 

discricionário e precário, pelo qual o Poder Público transfere 
por delegação a execução de um serviço público para terceiros. 
O ato é precário porque não tem prazo certo e determinado, 
possibilitando o seu desfazimento a qualquer momento. 

O que diferencia, basicamente, a autorização da permissão 
é o grau de precariedade. A autorização de serviço público tem 
precariedade acentuada e não está disciplinada na Lei n. 
8.987/95. É aplicada para execução de serviço público 
emergencial ou transitório (Exemplo: serviço de táxi; serviços 
de despachantes; serviço de guarda particular em 
estabelecimentos; serviços de pavimentação de ruas pela 
própria população etc.). 

Relativamente à permissão de serviço público, as suas 
características assim se resumem: 

1. é contrato de adesão, precário e revogável 
unilateralmente pelo poder concedente (em conformidade 

com o art. 1 75, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e do 
art. 40 da Lei nº 8987/95), embora tradicionalmente seja 
tratada pela doutrina como ato unilateral, discricionário e 
precário, gratuito ou oneroso, intuitu personae. 

2. depende sempre d e licitação, conforme artigo 1 75 da 
Constituição; 

3. seu objeto é a execução d e serviço público, continuando 
a titularidade do serviço com o Poder Público; 

4. o serviço é executado e m nome d o permissionário, por 
sua conta e risco; 

5. o permissionário sujeita-se à s condições estabelecidas 
pela Administração e a sua fiscalização; 

6. como ato precário, pode ser alterado ou revogado a 
qualquer momento pela Administração, por motivo de 
interesse público;  

7. não obstante seja de sua natureza a outorga sem prazo, 
tem a doutrina admitido a possibilidade de fixação de prazo, 
hipótese em que a revogação antes do termo estabelecido dará 
ao permissionário direito à indenização; é a modalidade que 
Hely Lopes Meirelles denomina de permissão condicionada 
e Cretella Júnior de permissão qualificada. 

 
Questões 

 
01. (CRC/RO – Contador – FUNCAB/2015) Serviços 

públicos classificados como “uti universí' ou gerais: 
(A) são prestados a usuários determinados. 
(B) são custeados pela receita de impostos. 
(C) podem ser dados em concessão. 
(D) são prestados por entes privados. 
(E) podem ser remunerados por taxas. 
 
02. (MPE/SP – Analista de Promotoria – Vunesp/2015) 

A respeito da encampação nos contratos de concessão de 
serviço público, é correto afirmar que: 

(A é medida facultativa da concessionária. 
(B) deve ser precedida de lei autorizativa específica e de 

pagamento da indenização. 
(C) não é permitida por lei. 
(D) é medida impositiva do poder concedente após o 

término da concessão. 
(E) ocorre durante a concessão, por motivo de interesse 

público, sem direito à indenização. 
 
03. (TJ/SP - Juiz Substituto – VUNESP/2015). Sobre os 

serviços públicos, assinale a alternativa correta. 
(A) As tarifas de remuneração da prestação de serviços 

públicos concedidos deverão ser fixadas pelo preço da 
proposta vencedora da licitação nos termos de sua proposta e 
sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço 
alternativo e gratuito para o usuário. 

(B) A prestação de serviço público diretamente pelo poder 
público é imune à aplicação do regime de proteção contido no 
Código de Defesa do Consumidor por caracterizar relação de 
prestação ao usuário e não relação de consumo. 

(C) Os serviços públicos previstos na Constituição que 
sejam passíveis de concessão aos particulares só poderão ser 
remunerados por meio de tarifas. 

(D) A prestação do serviço público não pode ser 
interrompida por inadimplemento do usuário no pagamento 
das tarifas, pois sendo um serviço essencial, o corte fere o 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

 
04. (TJ/BA - Técnico Judiciário - Área Administrativa – 

FGV/2015). Em tema de serviços públicos, a doutrina de 
Direito Administrativo ensina que se aplica especificamente o 
princípio da: 

(A) autotutela, o qual indica que a Administração Pública 
ou o concessionário (no caso de delegação), ao prestar os 
serviços públicos, gozam de liberdade de gestão, podendo 
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aumentar unilateralmente as tarifas para manter a 
lucratividade da atividade; 

(B) modicidade, segundo o qual os serviços públicos 
devem ser remunerados a preços módicos, devendo o Poder 
Público calcular o valor das tarifas com vistas à eficiência e 
lucros máximos; 

(C) supremacia do interesse público, segundo o qual as 
atividades administrativas e os serviços públicos são 
prestados pelo Estado para benefício do particular 
individualmente considerado em detrimento da coletividade; 

(D) continuidade, o qual indica que os serviços públicos 
não devem sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser 
contínua para evitar que a paralisação provoque colapso nas 
múltiplas atividades particulares; 

(E) indisponibilidade, o qual indica que a Administração 
Pública ou o concessionário (no caso de delegação), ao prestar 
os serviços públicos, tem a livre disposição dos bens e 
interesses públicos. 

 
05. (TER/SE -Técnico Judiciário - Área Administrativa 

– FCC/2015). A cortesia constitui um dos princípios que 
regem os serviços públicos. Exemplo de sua aplicação é 

(A) modicidade das tarifas, de modo a não onerar os 
usuários dos serviços públicos. 

(B) isenção de tarifas para administrados que assim 
necessitem. 

(C) tratamento educado, prestativo e respeitoso aos 
usuários dos serviços públicos. 

(D) eficiência na prestação dos serviços públicos. 
(E) trazer ao conhecimento público e geral dos 

administrados a forma como o serviço foi prestado, os gastos 
e a disponibilidade de atendimento. 

 
06. (TRT - 23ª REGIÃO (MT) -Juiz do Trabalho 

Substituto – FCC/2015). O conceito de serviço público sofreu 
sucessivas atualizações em seu conteúdo ao longo do tempo, 
sendo essa expressão citada em inúmeros artigos na 
Constituição Federal, tal como no artigo 175, que assim dispõe 
“incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos”. Não obstante os 
variados conceitos e entendimentos doutrinários,  

(A) o critério subjetivo não define serviço público, mas é 
imprescindível que o Poder Público remanesça prestando 
diretamente alguma parcela de determinada atividade assim 
definida, característica que não se mostra presente naquele 
conceito no caso de delegação da totalidade da prestação para 
a iniciativa privada.  

(B) o critério material é insuficiente para definir serviço 
público, pois se limita a identificar os destinatários finais da 
atividade para analisar se há fruição coletiva, condição para 
enquadramento naquele conceito.  

(C) o conceito de serviço público sofreu alteração em seu 
conteúdo para que passasse a ser identificado não pela 
legislação, mas também pelo critério formal, tendo em vista 
que somente podem ser prestados pelo regime jurídico de 
direito público, vedada inferência do direito comum.  

(D) o conteúdo de serviço público é contemporaneamente 
definido pela presença do viés social, na medida em que o 
serviço de interesse econômico geral afastou-se daquele 
conceito quando se tornou possível delegá-lo à iniciativa 
privada.  

(E) remanescem abrangidas pelo conceito de serviço 
público as atividades previstas em lei que tenham interesse 
econômico, podendo se tornar atrativas para o mercado 
privado, tal como nas concessões e permissões previstas no 
dispositivo supra indicado, critério subjetivo que não altera o 
conteúdo da definição. 

 

07. (TCE/AP - Analista de Controle Externo - Meio 
Ambiente – FCC/2012). Os serviços públicos  

(A) devem ser sempre prestados pelo poder público, em 
face de seu caráter essencial. 

(B) podem ter sua titularidade transferida a entidade 
privada, quando de natureza econômica, mediante concessão. 

(C) podem ser prestados por particular, apenas a título 
precário, mediante permissão. 

(D) não são passíveis de cobrança de tarifa, exceto quando 
submetidos, por lei, ao regime de concessão. 

(E) constituem obrigação do poder público, que pode 
prestá-los diretamente ou mediante concessão ou permissão, 
sempre através de licitação. 

 
08 (TRT - 1ª REGIÃO (RJ) -Juiz do Trabalho – 

FCC/2011). A respeito do conceito de serviço público, é 
correto afirmar:  

(A) São atividades erigidas a essa categoria por lei 
(elemento formal), em face da sua natureza de interesse 
público (elemento material), de titularidade do Estado 
(elemento subjetivo), prestadas diretamente por este ou por 
meio de concessão ou permissão.  

(B) Constitui atividade de titularidade do Estado 
(elemento subjetivo), que está obrigado a prestá-la 
diretamente (elemento formal) e que tem por objeto a 
satisfação de necessidades coletivas (elemento material).  

(C) Alcança todas as atividades desempenhadas pelo 
Estado (elemento subjetivo), caracterizadas como de interesse 
coletivo (elemento material), podendo sujeitar-se ao regime 
publicístico ou privado, conforme a sua natureza (elemento 
formal).  

(D) Alcança apenas as atividades de natureza essencial 
(elemento material) prestadas diretamente pelo Estado 
(elemento subjetivo), sob regime jurídico próprio, dotado de 
coercibilidade e autoexecutoriedade (elemento formal).  

(E) Constitui atividade de titularidade do Estado 
(elemento subjetivo), de interesse coletivo e fruível pelos 
administrados (elemento material) ou de titularidade do 
particular, que pode prestá-la sob o regime privado de 
concessão (elemento formal). 

 
09. (PC/TO - Agente de Polícia – Aroeira/2014). 

Contrato por meio do qual a Administração Pública delega a 
execução material de serviços públicos a pessoas jurídicas ou 
consórcio de empresas, mediante prévia licitação na 
modalidade concorrência, por prazo determinado, 
normalmente pelo tempo necessário para amortização dos 
investimentos. Essa definição se ajusta à figura da: 

(A) concessão 
(B) permissão.  
(C) privatização 
(D) autorização. 
 
10. (TRF/1ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área 

Judiciária – FCC). O ato administrativo, vinculado ou 
discricionário, segundo o qual a Administração Pública 
outorga a alguém, que para isso se interesse, o direito de 
prestar um serviço público ou usar, em caráter privativo, um 
bem público, caracteriza-se como 

(A) licença. 
(B) autorização. 
(C) concessão. 
(D) permissão. 
(E) homologação. 
 
11. (SEGER/ES - Analista Executivo – Direito – 

CESPE/2013). Caso determinada comunidade, desejando 
comemorar o aniversário de seu bairro, decida solicitar o 
fechamento de uma rua para realizar uma festa comunitária, 
ela deve obter do poder público  
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(A) autorização. 
(B) permissão. 
(C) delegação. 
(D) convênio. 
(E) concessão. 
 

 
Respostas 

 
01. Resposta: B 
Os serviços gerais são prestados para a sociedade como um 

todo, portanto não há destinatário específico. Justamente por 
isso são custeados pelos impostos. 

 
02. Resposta: B 
A alternativa correta está de acordo com o art. 37 da Lei nº 

8.987/95. 
 
03. Resposta: A 
Art. 9º, Lei 8987/1995. A tarifa do serviço público 

concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta 
Lei, no edital e no contrato. 

 
04. Resposta: D 
O princípio da continuidade compreende que os serviços 

públicos não podem sofrer interrupção para que sua 
paralisação não cause colapso nas atividades realizadas pelos 
particulares. 

 
05. Resposta: C 
O princípio da cortesia constitui direito do usuário e dever 

do fornecedor de proporcionar um tratamento educado, 
prestativo e respeitoso ao usuário. 

 
06. Resposta: E 
Remanescem abrangidas pelo conceito de serviço público 

as atividades previstas em lei que tenham interesse 
econômico, podendo se tornar atrativas para o mercado 
privado, tal como nas concessões e permissões previstas no 
dispositivo supra indicado, critério subjetivo que não altera o 
conteúdo da definição. Em caso de interesse coletivo o Estado 
pode prestar serviços natureza privada, concorrendo em 
igualdade os particulares. (art. 175, CF). 

 
07. Resposta: E 
Art. 175, CF Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

 
08. Resposta: A 
Para Maria Sylvia Zanella di Pietro (Direito Administrativo 

- vigésima quinta edição - páginas 107 e 108): 
 
Elemento subjetivo: 
O serviço público é sempre incumbência do Estado, 

conforme expresso no artigo 175 da CF e sempre depende do 
Poder Público: 

1. a sua criação é feita por lei e corresponde a uma opção 
do Estado; este assume a execução de determinada atividade 
que, por sua importância para a coletividade, parece não ser 
conveniente ficar dependendo da iniciativa privada; 

2. a sua gestão tb incumbe ao Estado, que pode fazê-lo 
diretamente (por meio dos próprios órgãos que compõem a 
Administração Pública centralizada da União, Estados e 
Municípios) ou indiretamente, por meio de concessão ou 
permissão, ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com 
essa finalidade 

 
Elemento formal: 

O regime jurídico a que se submete o serviço público 
também é definido por lei. 

 
Elemento material: 
O serviço público corresponde a uma atividade de 

interesse público. 
 
09. Resposta: A 
Art. 2º, Lei 8987/95: Para os fins do disposto nesta Lei, 

considera-se: 
(   ) 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, 
por sua conta e risco e por prazo determinado. 

 
10. Resposta: D 
Na permissão: 
-A Administração pública transfere a execução de 

atividades para particular (PF ou PJ), mas estabelece 
requisitos para a prestação dos serviços. 

-Transferência ocorre por meio de contrato de adesão 
- Interesse concorrente da adm pública e do particular 
- Precedida de licitação 
- Discricionária e precária, logo, é revogável 

unilateralmente 
 
11. Resposta: A 
A autorização apresenta três modalidades: 
 
a) autorização de uso – em que um particular é autorizado 

a utilizar bem público de forma especial, como na autorização 
de uso de uma rua para realização de uma quermesse. 

 
b) autorização de atos privados controlados – em que o 

particular não pode exercer certas atividades sem autorização 
do poder público, são atividades exercidas por particulares 
mas consideradas de interesse público. 

 
· autorização é diferente de licença, termos semelhantes. A 

autorização é ato discricionário, enquanto a licença é 
vinculado. Na licença o interessado tem direito de obtê-la, e 
pode exigi-la, desde que preencha certos requisitos, ex. licença 
para dirigir veículo. 

 
c) autorização de serviços públicos – coloca-se ao lado da 

concessão e da permissão de serviços públicos, destina-se a 
serviços muito simples, de alcance limitado, ou a trabalhos de 
emergência. 

 

 
 
A Organização Administrativa compõe a parte do Direito 

Administrativo que estuda os órgãos e pessoas jurídicas que a 
compõem, além da estrutura interna da Administração 
Pública. 

Em âmbito federal, o assunto vem disposto no Decreto-Lei 
n. 200/67 que “dispõe sobre a organização da Administração 

10. Organização administrativa. 
10.1. Administração direta e 

indireta, centralizada e 
descentralizada. 10.2. 

Autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de 

economia mista. 
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Pública Federal e estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa”. 

Para que as suas competências constitucionais sejam 
cumpridas, a Administração utiliza-se de duas formas 
distintas: a descentralização e a desconcentração. 

A análise desses dois institutos é basilar para analisar a 
organização interna da Administração Pública. 

Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e 
agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da 
sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. 
Em outras palavras, administração pública é a gestão dos 
interesses públicos por meio da prestação de serviços 
públicos, sendo dividida em administração direta e indireta. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA 

 
A Administração Pública Direta é o conjunto de órgãos 

públicos vinculados diretamente ao chefe da esfera 
governamental que integram. Não possuem personalidade 
jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa e 
cujas despesas são realizadas diretamente através do 
orçamento da referida esfera. 

Assim, ela é responsável pela gestão dos serviços públicos 
executados pelas pessoas políticas via de um conjunto de 
órgãos que estão integrados na sua estrutura. 

Sua competência abarca os diversos órgãos que compõem 
a entidade pública por eles responsáveis. Exemplos: 
Ministérios, Secretarias, Departamentos e outros que, como 
característica inerente da Administração Pública Direta, não 
possuem personalidade jurídica, pois não podem contrair 
direitos e assumir obrigações, haja vista que estes pertencem 
a pessoa política (União, Estado, Distrito Federal e 
Municípios). 

A Administração direta não possui capacidade 
postulatória, ou seja, não pode ingressar como autor ou réu em 
relação processual. Exemplo: Servidor público estadual lotado 
na Secretaria da Fazenda que pretende interpor ação judicial 
pugnando o recebimento de alguma vantagem pecuniária. Ele 
não irá propor a demanda em face da Secretaria, mas sim em 
desfavor do Estado que é a pessoa política dotada de 
personalidade jurídica para estar no outro polo da lide.  

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

 
São integrantes da Administração indireta as fundações, as 

autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista. 

Essas quatro pessoas são criadas para a prestação de 
serviços públicos ou para a exploração de atividades 
econômicas, com o objetivo de aumentar o grau de 
especialidade e eficiência da prestação do serviço público. 

O Poder Público só poderá explorar atividade econômica a 
título de exceção em duas situações previstas na CF/88, no seu 
art. 173: 

- para fazer frente à uma situação de relevante interesse 
coletivo; 
- para fazer frente à uma situação de segurança nacional. 
O Poder Público não tem a obrigação de gerar lucro quando 

explora atividade econômica. Quando estiver atuando na 
atividade econômica, entretanto, estará concorrendo em grau 
de igualdade com os particulares, estando sob o regime do art. 
170 da CF/88, inclusive quanto à livre concorrência. 

 
CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

 
A execução do serviço público poderá ser: 
 
Centralização: Quando a execução do serviço estiver 

sendo feita pela Administração direta do Estado (ex.: 
Secretarias, Ministérios etc.). Dessa forma, o ente federativo 

será tanto o titular do serviço público, como o prestador do 
mesmo, o próprio estado é quem centraliza a atividade. 

 
Descentralização: Quando estiver sendo feita por 

terceiros que não se confundem com a Administração direta 
do Estado. Esses terceiros poderão estar dentro ou fora da 
Administração Pública. Se estiverem dentro da Administração 
Pública, poderão ser autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista (Administração indireta do 
Estado). Se estiverem fora da Administração, serão 
particulares e poderão ser concessionários, permissionários 
ou autorizados. 

Assim, descentralizar é repassar a execução e a 
titularidade, ou só a execução de uma pessoa para outra, não 
havendo hierarquia. Por exemplo, quando a União transferiu a 
titularidade dos serviços relativos à seguridade social à 
autarquia INSS.  

Na esfera federal, a Administração Direta ou Centralizada 
é composta por órgãos subordinados à Presidência da 
República e aos Ministérios, como o Departamento da Polícia 
Federal, Secretaria do Tesouro Nacional ou a Corregedoria-
Geral da União. 

 
CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO 

 
Desconcentração (Criar órgãos) 
Mera técnica administrativa de distribuição interna de 

competências mediante criação de órgãos públicos. Pressupõe 
a existência de apenas uma pessoa, pois os órgãos não 
possuem personalidade jurídica própria. 

Ocorre desconcentração administrativa quando uma 
pessoa política ou uma entidade da administração indireta 
distribui competências no âmbito de sua própria estrutura 
afim de tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços. 
Desconcentração envolve, obrigatoriamente, uma só pessoa 
jurídica.  

Porque a desconcentração ocorre no âmbito de uma 
mesma pessoa jurídica, surge relação de hierarquia, de 
subordinação, entre os órgãos dela resultantes. No âmbito das 
entidades desconcentradas temos controle hierárquico, o qual 
compreende os poderes de comando, fiscalização, revisão, 
punição, solução de conflitos de competência, delegação e 
avocação.  

 
Concentração (extinguir órgãos) 
Trata-se da técnica administrativa que promove a extinção 

de órgãos públicos. Pessoa jurídica integrante da 
administração pública extingue órgãos antes existentes em 
sua estrutura, reunindo em um número menor de unidade as 
respectivas competências. Imagine-se, como exemplo, que a 
secretaria da fazenda de um município tivesse em sua 
estrutura superintendências, delegacias, agências e postos de 
atendimento, cada um desses órgãos incumbidos de 
desempenhar específicas competências da referida secretaria. 
Caso a administração pública municipal decidisse, em face de 
restrições orçamentárias, extinguir os postos de atendimento, 
atribuindo às agências as competências que aqueles exerciam, 
teria ocorrido concentração administrativa.  

 
Diferença entre Descentralização e Desconcentração: 

As duas figuras dizem respeito à forma de prestação do serviço 
público. Descentralização, entretanto, significa transferir a 
execução de um serviço público para terceiros que não se 
confundem com a Administração Direta, e a desconcentração 
significa transferir a execução de um serviço público de um 
órgão para o outro dentro da Administração Direta, 
permanecendo está no centro. 
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Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise das 
pessoas jurídicas que compõem a Administração Pública 
Indireta: 

AUTARQUIAS 
 
As autarquias são pessoas jurídicas de direito público 

criadas para a prestação de serviços públicos, contando com 
capital exclusivamente público, ou seja, as autarquias são 
regidas integralmente por regras de direito público, podendo, 
tão-somente, serem prestadoras de serviços e contando com 
capital oriundo da Administração Direta (ex.: INCRA, INSS, 
DNER, Banco Central etc.). 

 
 Características: 
- Dirigentes Próprios: Depois de criadas, as autarquias 
possuem uma vida independente, contando com dirigentes 
próprios. 
- Patrimônio Próprio. 
- Liberdade Financeira: As autarquias possuem verbas 
próprias (surgem como resultado dos serviços que presta) 
e verbas orçamentárias (são aquelas decorrentes do 
orçamento). Terão liberdade para manejar as verbas que 
recebem como acharem conveniente, dentro dos limites da 
lei que as criou. 
- Liberdade Administrativa: As autarquias têm liberdade 
para desenvolver os seus serviços como acharem mais 
conveniente (comprar material, contratar pessoal etc.), 
dentro dos limites da lei que as criou. 
 
Controle: 
Não existe hierarquia ou subordinação entre as autarquias 

e a Administração Direta. Embora não se fale em hierarquia e 
subordinação, há que se falar, entretanto, em um controle de 
legalidade, ou seja, a Administração direta controlará os atos 
das autarquias para observar se estão dentro da finalidade e 
dentro dos limites legais. 

 
AUTARQUIA DE REGIME ESPECIAL 

 
É toda aquela em que a lei instituidora conferir privilégios 

específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com 
as autarquias comuns, sem infringir os preceitos 
constitucionais pertinentes a essas entidades de 
personalidade pública. O que posiciona a autarquia de regime 
especial são as regalias que a lei criadora lhe confere para o 
pleno desempenho de suas finalidades específicas. 22 

 
Assim, são consideradas autarquias de regime especial o 

Banco Central do Brasil, as entidades encarregadas, por lei, dos 
serviços de fiscalização de profissões, como a OAB, etc. Com a 
política governamental de transferir para o setor privado a 
execução de serviços públicos, reservando ao Estado a 
regulamentação, o controle e fiscalização desses serviços, 
houve a necessidade de criar na administração agências 
especiais destinadas a esse fim.  

 
FUNDAÇÕES PÚBLICAS 

 
Fundação é uma pessoa jurídica composta por um 

patrimônio personalizado, destacado pelo seu instituidor para 
atingir uma finalidade específica. As fundações poderão ser 
tanto de direito público quanto de direito privado. 

As fundações que integram a Administração indireta, 
quando forem dotadas de personalidade de direito público, 
serão regidas integralmente por regras de Direito Público. 

                                                 
22 
http://www.portaleducacao.com.br/direito/artigos/27676/autarqui
as-de-regime-especial 

Quando forem dotadas de personalidade de direito privado, 
serão regidas por regras de direito público e direito privado. 

O patrimônio da fundação pública é destacado pela 
Administração direta, que é o instituidor para definir a 
finalidade pública. Como exemplo de fundações, temos: IBGE 
(Instituto Brasileiro Geográfico Estatístico); Universidade de 
Brasília; FEBEM; FUNAI; Fundação Memorial da América 
Latina; Fundação Padre Anchieta (TV Cultura). 

Características: 
- Liberdade financeira; 
- Liberdade administrativa; 
- Dirigentes próprios; 
- Patrimônio próprio: Patrimônio personalizado significa 
dizer que sobre ele recai normas jurídicas que o tornam 
sujeito de direitos e obrigações e que ele está voltado a 
garantir que seja atingido a finalidade para qual foi criado. 
Não existe hierarquia ou subordinação entre a fundação e 

a Administração direta. O que existe é um controle de 
legalidade, um controle finalístico. 

As fundações governamentais, sejam de personalidade de 
direito público, sejam de direito privado, integram a 
Administração Pública. A lei cria e dá personalidade para as 
fundações governamentais de direito público. As fundações 
governamentais de direito privado são autorizadas por lei e 
sua personalidade jurídica se inicia com o registro de seus 
estatutos. 

As fundações são dotadas dos mesmos privilégios que a 
Administração direta, tanto na área tributária (ex.: imunidade 
prevista no art. 150 da CF/88), quanto na área processual (ex.: 
prazo em dobro). 

As fundações respondem pelas obrigações contraídas 
junto a terceiros. A responsabilidade da Administração é de 
caráter subsidiário, independente de sua personalidade. 

As fundações governamentais têm patrimônio público. Se 
extinta, o patrimônio vai para a Administração indireta, 
submetendo-se as fundações à ação popular e mandado de 
segurança. As particulares, por possuírem patrimônio 
particular, não se submetem à ação popular e mandado de 
segurança, sendo estas fundações fiscalizadas pelo Ministério 
Público. 

EMPRESAS PÚBLICAS 
 
Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito 

Privado, criadas para a prestação de serviços públicos ou para 
a exploração de atividades econômicas que contam com 
capital exclusivamente público e são constituídas por qualquer 
modalidade empresarial. Se a empresa pública é prestadora de 
serviços públicos, por consequência está submetida a regime 
jurídico público. Se a empresa pública é exploradora de 
atividade econômica, estará submetida a regime jurídico igual 
ao da iniciativa privada. 

Alguns exemplos de empresas públicas: 
- BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social): Embora receba o nome de banco, não trabalha 
como tal. A única função do BNDS é financiar projetos de 
natureza social. É uma empresa pública prestadora de 
serviços públicos. 
- EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos): É 
prestadora de serviço público (art. 21, X, da CF/88). 
- Caixa Econômica Federal: Atua no mesmo segmento das 
empresas privadas, concorrendo com os outros bancos. É 
empresa pública exploradora de atividade econômica. 
- RadioBrás: Empresa pública responsável pela “Voz do 
Brasil”. É prestadora de serviço público. 
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As empresas públicas, independentemente da 
personalidade jurídica, têm as seguintes características: 

- Liberdade financeira: Têm verbas próprias, mas também 
são contempladas com verbas orçamentárias; 
- Liberdade administrativa: Têm liberdade para contratar 
e demitir pessoas, devendo seguir as regras da CF/88. Para 
contratar, deverão abrir concurso público; para demitir, 
deverá haver motivação. 
Não existe hierarquia ou subordinação entre as empresas 

públicas e a Administração Direta, independentemente de sua 
função. Poderá a Administração Direta fazer controle de 
legalidade e finalidade dos atos das empresas públicas, visto 
que estas estão vinculadas àquela. Só é possível, portanto, 
controle de legalidade finalístico. 

A lei não cria, somente autoriza a criação das empresas 
públicas, ou seja, independentemente das atividades que 
desenvolvam, a lei somente autorizará a criação das empresas 
públicas, não conferindo a elas personalidade jurídica. 

A empresa pública será prestadora de serviços públicos ou 
exploradora de atividade econômica. A CF/88 somente admite 
a empresa pública para exploração de atividade econômica em 
duas situações (art. 173 da CF/88): 

- Fazer frente a uma situação de segurança nacional; 
- Fazer frente a uma situação de relevante interesse 
coletivo: A empresa pública deve obedecer aos princípios 
da ordem econômica, visto que concorre com a iniciativa 
privada. Quando o Estado explora, portanto, atividade 
econômica por intermédio de uma empresa pública, não 
poderão ser conferidas a ela vantagens e prerrogativas 
diversas das da iniciativa privada (princípio da livre 
concorrência). 
 
Quanto à responsabilidade das empresas públicas, temos 

que: 
 

Empresas públicas 
exploradoras de 

atividade econômica 

Empresas públicas 
prestadoras de serviço 

público 
A responsabilidade 

do Estado não existe, 
pois, se essas empresas 
públicas contassem com 

alguém que 
respondesse por suas 

obrigações, elas 
estariam em vantagem 

sobre as empresas 
privadas. Só respondem 
na forma do § 6.º do art. 

37 da CF/88 as 
empresas privadas 

prestadoras de serviço 
público, logo, se a 

empresa pública exerce 
atividade econômica, 
será ela a responsável 

pelos prejuízos 
causados a terceiros 

(art. 15 do CC); 

Como o regime não 
é o da livre 

concorrência, elas 
respondem pelas suas 

obrigações e a 
Administração Direta 

responde de forma 
subsidiária. A 

responsabilidade será 
objetiva, nos termos do 
art. 37, § 6.º, da CF/88. 

Submetem-se a regime 
falimentar, 

fundamentando-se no 
princípio da livre 

concorrência. 

Não se submetem a 
regime falimentar, visto 
não estão em regime de 

concorrência. 

 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
 
As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de 

Direito Privado criadas para a prestação de serviços públicos 
ou para a exploração de atividade econômica, contando com 

capital misto e constituídas somente sob a forma empresarial 
de S/A. As sociedades de economia mista são: 

- Pessoas jurídicas de Direito Privado. 
- Exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de 
serviços públicos. 
- Empresas de capital misto. 
- Constituídas sob forma empresarial de S/A. 
 
Veja alguns exemplos de sociedade mista: 
a. Exploradoras de atividade econômica: Banco do Brasil e 

Banespa. 
b. Prestadora de serviços públicos: Petrobrás, Sabesp, 

Metrô, CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
Urbano) e CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços, 
empresa responsável pelo gerenciamento da execução de 
contratos que envolvem obras e serviços públicos no Estado 
de São Paulo). 

As sociedades de economia mista têm as seguintes 
características: 

- Liberdade financeira; 
- Liberdade administrativa; 
- Dirigentes próprios; 
- Patrimônio próprio. 
 
Não existe hierarquia ou subordinação entre as sociedades 

de economia mista e a Administração Direta, 
independentemente da função dessas sociedades. No entanto, 
é possível o controle de legalidade. Se os atos estão dentro dos 
limites da lei, as sociedades não estão subordinadas à 
Administração Direta, mas sim à lei que as autorizou. 

As sociedades de economia mista integram a 
Administração Indireta e todas as pessoas que a integram 
precisam de lei para autorizar sua criação, sendo que elas 
serão legalizadas por meio do registro de seus estatutos. 

A lei, portanto, não cria, somente autoriza a criação das 
sociedades de economia mista, ou seja, independentemente 
das atividades que desenvolvam, a lei somente autorizará a 
criação das sociedades de economia mista, não conferindo a 
elas personalidade jurídica (art. 37, XX, da CF/88). 

A Sociedade de economia mista, quando explora atividade 
econômica, submete-se ao mesmo regime jurídico das 
empresas privadas, inclusive as comerciais. Logo, a sociedade 
mista que explora atividade econômica submete-se ao regime 
falimentar. Sociedade de economia mista prestadora de serviço 
público não se submete ao regime falimentar, visto que não 
está sob regime de livre concorrência. 

 
 

Para maior complemento de seus estudos, trouxemos 
as diferenças entre a empresa pública e a sociedade de 

economia mista 
 

Empresa Pública Sociedade de 
Economia Mista 

Forma jurídica: As 
empresas públicas podem 

revestir-se de qualquer das 
formas previstas em direito 

(sociedades civis, 
sociedades comerciais, 

Ltda, S/A, etc). 

Forma Jurídica: As 
sociedades de economia 

mista utilizam-se da forma 
de Sociedade Anônima 
(S/A), sendo regidas, 

basicamente, pela Lei das 
Sociedades por Ações (Lei 

n° 6.404/1976). 
Composição do 

capital: o capital é 
composto por integrantes 
da Administração Pública, 
portanto é integralmente 
público. Dessa forma, não 
se permite a participação 

de recursos particulares na 

Composição do 
Capital: o capital é 

composto por recursos 
públicos e privados, sendo, 
portanto as ações divididas 

entre a entidade 
governamental e a 
iniciativa privada. 
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formação de capital das 
empresas públicas. 
Foro processual: Será 

competente para 
julgamento das empresas 
públicas federais, quando 
estas se encontrarem nas 
condições de autoras, rés, 
assistentes ou opoentes, 

exceto as de falência, as de 
acidente do trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e 
à Justiça do Trabalho, à 

Justiça Federal. 

Foro processual: Será 
competentes para 

julgamento das sociedades 
de economia federal a 
Justiça Estadual, não 

usufrui de privilégios da 
Justiça Federal. 

Diferença entre Autarquia e Fundações Públicas 
 

Autarquia Fundação 
Criação: ocorre por lei 

ordinária e específica 
Criação: ocorre por 

autorização legislativa e lei 
complementar, o que 

permite definir a área de 
atuação. 

Personificação: serviço 
público. 

Personificação: 
patrimônio. 

Pessoa Jurídica: de 
direito público. 

Pessoa Jurídica: de 
direito público ou privado. 

Funções: exerce função 
típica do Estado. 

Funções: exerce 
funções atípicas do Estado. 

Natureza: 
administrativa 

Natureza: social 

 
01. (EPT – Maricá -Assistente Administrativo –

IESAP/2015). Sobre as autarquias não é correto afirmar: 
(A) Deve ser criada mediante lei específica. 
(B) Executa atividades típicas da administração pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada. 

(C) É uma entidade com personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei. 

(D) São entes de direito público com personalidade 
jurídica e patrimônios próprios. 

 
02. (ESAF - Analista de Planejamento e Orçamento - 

Conhecimentos Gerais – ESAF/2015). São características 
das autarquias, exceto: 

(A) criação por lei de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo. 

(B) personalidade de direito público, submetendo-se a 
regime jurídico administrativo quanto à criação, extinção e 
poderes. 

(C) capacidade de autoadministração, o que implica 
autonomia referente às suas atividades de administração 
ordinária (atividade meio), bem como às suas atividades 
normativas e regulamentares. 

(D) especialização dos fins ou atividades, sendo-lhes 
vedado exercer atividades diversas daquelas para as quais 
foram instituídas. 

(E) sujeição a controle ou tutela, o que não exclui o controle 
interno. 

 
03. (TJ/SC - Técnico Judiciário Auxiliar – FGV/2015). 

São pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 
Administração Indireta do Estado, criadas por autorização 
legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, 
para que o Governo exerça atividades gerais de caráter 
econômico ou, em certas situações, execute a prestação de 
serviços públicos, as: 

(A) autarquias; 
(B) fundações públicas; 
(C) fundações privadas; 

(D) empresas públicas; 
(E) agências reguladoras. 
 
04. (Prefeitura de Rio de Janeiro – RJP- Assistente 

Administrativo - Prefeitura do Rio de Janeiro – RJ/2015). 
De acordo com o entendimento doutrinário, as empresas 
públicas podem ser conceituadas como: 

(A) pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 
Administração Indireta, criadas por lei sob a forma de 
sociedades anônimas para desempenhar funções que, 
despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas de 
estado 

(B) pessoas jurídicas de direito público, integrantes da 
Administração Indireta, criadas por autorização legal sob 
qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para que o 
governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em 
certas situações, execute a prestação de serviços públicos 

(C) pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 
Administração Indireta, criadas por autorização legal sob 
qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para que o 
governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em 
certas situações, execute a prestação de serviços públicos 

(D) pessoas jurídicas de direito público, integrantes da 
Administração Indireta, criadas por autorização legal sob a 
forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário 
pertença ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a 
exploração de atividades gerais de caráter econômico e a 
prestação de serviços públicos 

 
05. (PC/ ES - Perito em Telecomunicação – 

FUNCAB/2013). São características da desconcentração 
como organização administrativa: 

(A) atribuições repartidas entre entidades autônomas 
criadas pelo Estado. 

(B) formação de conjunto de entidades reconhecido pela 
expressão “Administração Pública Indireta”. 

(C) a partição de competências entre órgãos por critérios 
territoriais, temáticos ou hierárquicos. 

(D) responsabilidade direta das entidades criadas pelos 
prejuízos causados a particulares. 

(E) o reconhecimento de núcleos de competência estatal 
com personalidade jurídica e direcionamento autônomos. 

 
06. (PC/ESP - Psicólogo – FUNCAB/2013). São 

características da descentralização como organização 
administrativa: 

(A) existência de competências divididas entre órgãos sem 
personalidade jurídica própria. 

(B) formação de um conjunto de entidades denominado 
comumente de “Administração Pública Indireta”. 

(C) responsabilidade direta dos órgãos despersonalizados 
na hipótese de causação de danos. 

(D) conjugação de órgãos e entidades formadores da 
denominada “Administração Pública Direta”. 

(E) superioridade hierárquica do Estado sobre entes 
criados para divisão das atribuições administrativas. 

 
07. (AL/AM - Analista - Controle - ISAE/2011) Com 

relação à estrutura da Administração Pública, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Pertencem à Administração Pública indireta as seguintes 
entidades: sociedades de economia mista, empresas públicas, 
autarquias e fundações públicas. 

II. As entidades paraestatais compõem a Administração 
Pública direta. 

III. As entidades que compõem a Administração Pública 
indireta possuem personalidade jurídica própria. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
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(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 
08. (PG/DF - Analista Jurídico - Direito e Legislação - 

IADES/2011) Considerando os conceitos dos entes que 
compõem a administração indireta, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, 
criada por lei específica, para auxiliar a Administração Pública 
a executar atividades típicas. 

(B) Fundação Pública é uma pessoa jurídica de direito 
privado, criada por decreto do Presidente da República, 
constituindo a personificação jurídica de um patrimônio, para 
executar atividades típicas da Administração. 

(C) Empresas Públicas são pessoas jurídicas de direito 
público, criadas por decreto do Presidente da República, 
destinadas à prestação de serviços industriais ou atividades 
econômicas em que o Estado tenha interesse próprio. 

(D) Sociedade de Economia Mista é uma pessoa jurídica de 
direito público, autorizada para a exploração de atividade 
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujo capital 
pertence em sua maioria ao poder público. 

(E) Serviços Sociais Autônomos são pessoas jurídicas de 
direito público, para prestar serviços de interesse social ou de 
utilidade pública, não podendo arrecadar contribuições para 
fiscais. 

09. (TRE/ACRE - Analista Judiciário - FCC/2010) A 
respeito das entidades políticas e administrativas, considere: 

I. Pessoas jurídicas de Direito Público que integram a 
estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos e 
administrativos. 

II. Pessoas jurídicas de Direito Público, de natureza 
meramente administrativa, criadas por lei específica, para 
realização de atividades, obras ou serviços descentralizados 
da entidade estatal que as criou. 

III. Pessoas jurídicas de Direito Privado que, por lei, são 
autorizadas a prestar serviços ou realizar atividades de 
interesse coletivo ou público, mas não exclusivos do Estado. 

Esses conceitos referem-se, respectivamente, a entidades 
(A) autárquicas, fundacionais e empresariais. 
(B) estatais, autárquicas e paraestatais ou de cooperação. 
(C) estatais, paraestatais ou de cooperação e fundacionais. 
(D) paraestatais ou de cooperação, autárquicas e estatais. 
(E) estatais, empresariais e fundacionais. 
 
10. (TRT 9ª Região - Analista Judiciário - FCC/2010) No 

que concerne ao tema sociedades de economia mista e 
empresas públicas, é INCORRETO afirmar: 

(A) O pessoal das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista são considerados agentes públicos, para os 
fins de incidência das sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa. 

(B) As sociedades de economia mista apenas têm foro na 
Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou 
opoente ou quando a União for sucessora da referida 
sociedade. 

(C) Ambas somente podem ser criadas se houver 
autorização por lei específica, cabendo ao Poder Executivo as 
providências complementares para sua instituição. 

(D) No capital de empresa pública, não se admite a 
participação de pessoa jurídica de direito privado, ainda que 
integre a Administração Indireta. 

(E) As empresas públicas podem adotar qualquer forma 
societária, inclusive a forma de sociedade “unipessoal”. 

 
11. (MPOG - Atividade Técnica - Direito, 

Administração, Ciências Contábeis e Economia – 
FUNCAB/2015). A técnica segundo a qual as atividades 
administrativas são distribuídas a pessoas jurídicas 

autônomas, que respondem inclusive judicialmente pelos 
prejuízos que seus agentes causarem, é denominada: 

(A) centralização. 
(B) descentralização. 
(C) desconcentração. 
(D) concentração. 
(E) verticalização. 
 

Respostas 
 
01. Resposta: C 
Criação: ocorre por lei ordinária e específica 
Personificação: serviço público. 
Pessoa Jurídica: de direito público. 
Funções: exerce função típica do Estado. 
Natureza: administrativa 
 
02. Resposta: C 
Embora possua capacidade de autoadministração e 

autonomia para o desenvolvimento de suas atividades, as 
autarquias não possuem autonomia nas suas atividades 
normativas e regulamentares, pois só podem editar normas e 
regulamentos nos limites definidos na lei. Nesse sentido, o 
STJ já decidiu que não caberia a determinada autarquia 
expedir atos de caráter normativo por inexistir norma 
expressa que lhe conferisse tal competência (Resp. 
1.103.913/PR). 

 
03. Resposta: D 
Art. 5º, Decreto 200/1967.Para os fins desta lei, 

considera-se: 
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 
executar atividades típicas da Administração Pública, que 
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada. 

II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital 
exclusivo da União, criado por lei para a exploração de 
atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por 
força de contingência ou de conveniência administrativa 
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em 
direito. 

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para 
a exploração de atividade econômica, sob a forma de 
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam 
em sua maioria à União ou a entidade da Administração 
Indireta.  

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
criada em virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por 
órgãos ou entidades de direito público, com autonomia 
administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos 
órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da 
União e de outras fontes. 

 
04. Resposta: C 
MAZZA (2014) — Empresas públicas são pessoas 

jurídicas de direito privado, criadas por autorização 
legislativa, com totalidade de capital público e regime 
organizacional livre. Exemplos: Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, Caixa Econômica 
Federal – CEF, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
– Embrapa e Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – Infraero. 
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05. Resposta: C 
Desconcentração significa transferir a execução de um 

serviço público de um órgão para o outro dentro da 
Administração Direta, permanecendo está no centro. Criam-se 
órgãos despersonalizados, ou sejam não possuem 
personalidade jurídica. 

Ocorre desconcentração administrativa quando uma 
pessoa política ou uma entidade da administração indireta 
distribui competências no âmbito de sua própria estrutura 
afim de tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços. 
Desconcentração envolve, obrigatoriamente, uma só pessoa 
jurídica.  

Porque a desconcentração ocorre no âmbito de uma 
mesma pessoa jurídica, surge relação de hierarquia, de 
subordinação, entre os órgãos dela resultantes. No âmbito das 
entidades desconcentradas temos controle hierárquico, o qual 
compreende os poderes de comando, fiscalização, revisão, 
punição, solução de conflitos de competência, delegação e 
avocação. 

 
06. Resposta: B 
Descentralizar é repassar a execução e a titularidade, ou só 

a execução de uma pessoa para outra, não havendo hierarquia. 
Por exemplo, quando a União transferiu a titularidade dos 
serviços relativos à seguridade social à autarquia INSS.  

Na esfera federal, a Administração Direta ou Centralizada 
é composta por órgãos subordinados à Presidência da 
República e aos Ministérios, como o Departamento da Polícia 
Federal, Secretaria do Tesouro Nacional ou a Corregedoria-
Geral da União. 

 
07. Resposta: E 
Está correto somente o que consta nas afirmativas I e III, 

haja vista que são integrantes da Administração Pública direta 
a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não se 
enquadrando, desta forma, as entidades paraestatais neste rol. 
Já com relação à Administração Pública indireta esta é 
composta pelas seguintes entidades: sociedades de economia 
mista, empresas públicas, autarquias e fundações públicas, 
sendo importante destacar ainda que estes entes possuem 
personalidade jurídica própria. 

 
08. Resposta: A 
As autarquias são pessoas jurídicas de direito público 

criadas para a prestação de serviços públicos, contando com 
capital exclusivamente público, ou seja, as autarquias são 
regidas integralmente por regras de direito público, podendo, 
tão-somente, serem prestadoras de serviços e contando com 
capital oriundo da Administração Direta. 

 
09. Resposta: B 
Os conceitos trazidos seguem a seguinte ordem: I- 

Entidades Estatais; II - Autárquicas e III – Entidades 
paraestatais ou de cooperação. 

 
10. Resposta: D 
Está incorreto o que se afirma na alternativa “D”. A 

empresa pública possui capital exclusivamente público e não 
há a possibilidade de participação de recursos particulares na 
formação do capital, porém é permitida pela lei a participação 
de outras pessoas de direito público interno, bem como de 
entidades da administração indireta, da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, admite-se a 
participação de pessoas jurídicas de direito privado que 
integrem a administração indireta, mas tudo isso só é possível 
desde que a maioria do capital votante permaneça de 
propriedade da União. 

 
 
 

11. Resposta: B 
A descentralização consiste na Administração Direta 

deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para a 
Administração a Indireta ou para o particular. Note-se que, a 
nova Pessoa Jurídica não ficará subordinada à Administração 
Direta, pois não há relação de hierarquia, mas esta manterá o 
controle e fiscalização sobre o serviço descentralizado. 

 

 
 
A Administração Pública se sujeita a controle por parte dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, além de exercer, ela mesma, o 
controle sobre os próprios atos. 

Embora o controle seja atribuição estatal, o administrado 
participa dele à medida que pode e deve provocar o 
procedimento de controle, não apenas na defesa de seus 
interesses individuais, mas também na proteção do interesse 
coletivo. 

A Emenda Constitucional nº 19/98 inseriu o § 3º no artigo 
37, prevendo lei que discipline as formas de participação do 
usuário na administração pública direta e indireta: é o 
chamado controle popular. Essa lei ainda não foi 
promulgada. 

Atualmente, uma instituição que desempenha importante 
papel no controle da Administração Pública é o Ministério 
Público. Além da tradicional função de denunciar autoridades 
públicas por crimes no exercício de suas funções, ainda atua 
como autor da ação civil pública, seja para defesa de interesses 
difusos e coletivos, seja para repressão à improbidade 
administrativa. 

O controle abrange a fiscalização e a correção dos atos 
ilegais e, em certa medida, dos inconvenientes ou inoportunos. 

 
Com base nesses elementos, Maria Sylvia Zanella di Pietro 

conceitua “o controle da Administração Pública como o 
poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os 
órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com 
o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com 
os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento 
jurídico”. 

 
CONTROLE ADMINISTRATIVO 

 
O controle administrativo é o que decorre da aplicação do 

princípio do autocontrole, ou autotutela, do qual emerge o 
poder com idêntica designação (poder de autotutela). A 
Administração tem o dever de anular seus próprios atos, 
quando eivados de nulidade, podendo revogá-los ou alterá-los, 
por conveniência e oportunidade, respeitados, nessa hipótese, 
os direitos adquiridos. É o poder de fiscalização e correção que 
a Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre sua 
própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por 
iniciativa própria ou mediante provocação.  

O controle sobre os órgãos da Administração Direta é um 
controle interno e decorre do poder de autotutela que permite 
à Administração Pública rever os próprios atos quando ilegais, 
inoportunos ou inconvenientes, sendo amplamente 
reconhecido pelo Poder Judiciário (Súmulas 346 e 473 do 
STF). 

 
 
 

11 Controle e responsabilização 
da Administração. 11.1. Controle 

administrativo. 11.2. Controle 
judicial. 11.3. Controle 

legislativo. 
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Controle Administrativo Exercitado de Ofício 
O controle é exercitado de ofício, pela própria 

Administração, ou por provocação. Na primeira hipótese, pode 
decorrer de: fiscalização hierárquica; supervisão superior; 
controle financeiro; pareceres vinculantes; ouvidoria; e 
recursos administrativos hierárquicos ou de ofício. 

a) fiscalização hierárquica: Procede do poder 
hierárquico, que faculta à Administração a possibilidade de 
escalonar sua estrutura, vinculando uns a outros e permitindo 
a ordenação, coordenação, orientação de suas atividades. 

Delas derivam as prerrogativas ao superior hierárquico de 
delegar e avocar atribuições, assim também o dever de 
obediência. A fiscalização hierárquica pode ser realizada a 
qualquer tempo, antes ou depois da edição do ato, e 
independentemente de qualquer provocação. 

b) supervisão superior: Difere da fiscalização 
hierárquica porque não pressupõe o vínculo de subordinação, 
ficando limitada a hipóteses em que a lei expressamente 
admite a sua realização. No âmbito da Administração Pública 
Federal é nominada de “supervisão ministerial” e aplicável às 
entidades vinculadas aos ministérios 

c) controle financeiro: O art. 74 da Constituição Federal 
determina que os Poderes mantenham sistema de controle 
interno com a finalidade de “avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 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”. 

d) pareceres vinculantes: Trata-se de controle 
preventivo sobre determinados atos e contratos 
administrativos realizado por órgão técnico integrante da 
Administração ou por órgão do Poder Executivo (como ocorre 
com a Procuradoria-Geral do Estado). 

e) ouvidoria: limita-se a proceder ao encaminhamento 
das reclamações que recebe. Ouvidoria tem-se dedicado a 
receber reclamações de populares e usuários dos serviços 
públicos. 

f) recursos administrativos hierárquicos ou de ofício: 
por vezes a lei condiciona a decisão ao reexame superior, 
carecendo ser conhecida e eventualmente revista por agente 
hierarquicamente superior àquele que decidiu. O reexame é 
decorrente do poder hierárquico, que consagra prerrogativas 
próprias do agente superior (delegar atribuição, avocá-las, 
fiscalizar, rever decisões). 

 
Controle Administrativo Exercitado Por Provocação 
Nesta hipótese de controle interno, ou administrativo (por 

provocação), pode decorrer de: direito de petição; pedido de 
reconsideração; reclamação administrativa; e recurso 
administrativo. 

a) direito de petição: A Constituição Federal assegura a 
todos, independentemente do pagamento de taxas, “o direito 
de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, XXXIV, a). 

O direito individual consagrado no inciso XXXIV é amplo, e 
seu exercício não reclama legitimidade ou interesse 
comprovado. Pode, assim, ser a petição individual ou coletiva 
subscrita por brasileiro ou estrangeiro, pessoa física ou 
jurídica, e ser endereçada a qualquer dos Poderes do Estado. 

Enquanto o direito de petição é utilizado para possibilitar 
o acesso a informações de interesse coletivo, o direito de 
certidão é utilizado para a obtenção de informações que dizem 
respeito ao próprio requerente. 

O sigilo é lícito na administração pública em situações nas 
quais a publicidade possa acarretar lesão a outro direito 
protegido constitucionalmente. 

b) pedido de reconsideração: Próximo do recurso 
administrativo, o pedido de reconsideração abriga 
requerimento que objetiva a revisão de determinada decisão 
administrativa. Diferentemente do “direito de petição”, exige a 
demonstração de interesse daquele que o subscreve, podendo 
ser exercido por pessoa física ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, desde que detentora de interesse. O prazo para 
sua interposição deve estar previsto na lei que autoriza o ato; 
no seu silêncio, a prescrição opera-se em um ano, contado da 
data do ato ou decisão. 

c) reclamação administrativa: Trata-se de pedido de 
revisão que impugna ato ou atividade administrativa. É a 
oposição solene, escrita e assinada, a ato ou atividade pública 
que afete direitos ou interesses legítimos do reclamante. 
Dessas reclamações são exemplos a que impugna lançamentos 
tributários e a que se opõe a determinada medida punitiva. 

 
Esta modalidade de recurso administrativo tem a 

finalidade de conferir à oportunidade do cidadão questionar a 
realização de algum ato administrativo. 

As reclamações administrativas, na maioria das vezes são 
julgadas por um órgão especifico da administração pública, 
criados com este intuito. 

Caso não ocorra outro prazo previsto pela legislação, a 
reclamação deve ser interposta perante o órgão da 
administração pública dentro de até um ano, contados da 
realização do ato eivado de vício. 

A reclamação administrativa, de acordo com Meirelles: 
“É a oposição expressa a atos da Administração que afetem 

direitos ou interesses legítimos do administrado.” 
O prazo interposto para interpor a reclamação 

administrativa é fatal e peremptório para o administrado, 
permitindo que a Administração não tome conhecimento do 
pedido se feito fora do prazo determinado. 

Porém, nada impede que a Administração reconheça a 
reclamação extemporaneamente, desde que não tenha 
ocorrido a prescrição da ação e a reclamação seja procedente. 

 
d) recurso administrativo: Recurso é instrumento de 

defesa, meio hábil de impugnação ou possibilitador de 
reexame de decisão da Administração. Os recursos 
administrativos podem ser: a) provocados ou voluntários; b) 
hierárquicos ou de ofício. Quanto aos efeitos: a) suspensivos; 
b) meramente devolutivos. 

Assim, recurso provocado é o interposto pelo interessado, 
pelo particular, devendo ser dirigido à autoridade competente 
para rever a decisão, contendo a exposição dos fatos e 
fundamentos jurídicos da irresignação. 

O recurso implicará o exame da matéria já decidida, 
devendo tal decisão ser fundamentada, seja para o 
acolhimento das razões recursais, seja para o não provimento 
do recurso (STF, RDA, 80/147). O reexame será amplo, 
podendo ir além do pedido e mesmo ser decidido contra o 
recorrente (admite-se a reformatio in pejus), salvo se se tratar 
de recurso hierárquico ou de ofício. Nada impede, ainda, que, 
presente o recurso, julgue o administrador conveniente a 
revogação da decisão, ou a sua anulação, ainda que o recurso 
não objetive tal providência. Os recursos sempre produzem 
efeitos devolutivos, permitindo o reexame da matéria decidida 
(devolve à Administração a possibilidade de decidir), e 
excepcionalmente produzirão efeitos suspensivos, obstando a 
execução da decisão impugnada. 

O Recurso administrativo ou hierárquico é o pedido de 
reexame do ato dirigido à autoridade superior à que o proferiu. 
Só podem recorrer os legitimados, que, segundo o artigo 58 da 
Lei federal 9784/99, são: I – os titulares de direitos e 
interesses que forem parte no processo; II – aqueles cujos 
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direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela 
decisão recorrida; III – organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; IV 
– os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses 
difusos. Pode-se, em tese, recorrer de qualquer ato ou decisão, 
salvo os atos de mero expediente ou preparatórios de 
decisões. 

O recurso hierárquico tem sempre efeito devolutivo e pode 
ter efeito suspensivo, se previsto em lei. Atente-se que, se cabe 
recurso administrativo com efeito suspensivo e esse for 
interposto, é vedada a impetração de mandado de segurança, 
conforme estabelece o art. 5º, I da Lei federal nº 1.533/51, que 
regula o mandado de segurança, até que seja decidido. 

O recurso hierárquico pode ser voluntário ou de ofício. 
Na decisão do recurso, o órgão ou autoridade competente 

tem amplo poder de revisão, podendo confirmar, desfazer ou 
modificar o ato impugnado. Entretanto, a reforma não pode 
impor ao recorrente um maior gravame (reformatio in pejus). 

Pedido de revisão é o recurso utilizado pelo servidor 
público punido pela Administração, visando ao reexame da 
decisão, no caso de surgirem fatos novos suscetíveis de 
demonstrar a sua inocência. Pode ser interposto pelo próprio 
interessado, por seu procurador ou por terceiros, conforme 
dispuser a lei estatutária. É admissível até mesmo após o 
falecimento do interessado. 

 
Coisa julgada administrativa 
Quando inexiste, no âmbito administrativo, possibilidade 

de reforma da decisão oferecida pela Administração Pública, 
está-se diante da coisa julgada administrativa. Esta não tem o 
alcance da coisa julgada judicial, porque o ato jurisdicional da 
Administração Pública é tão-só um ato administrativo 
decisório, destituído do poder de dizer do direito em caráter 
definitivo. Tal prerrogativa, no Brasil, é só do Judiciário. 

A imodificabilidade da decisão da Administração Pública 
só encontra consistência na esfera administrativa. Perante o 
Judiciário, qualquer decisão administrativa pode ser 
modificada, salvo se também essa via estiver prescrita. 

Portanto, a expressão “coisa julgada”, no Direito 
Administrativo, não tem o mesmo sentido que no Direito 
Judiciário. Ela significa apenas que a decisão se tornou 
irretratável pela própria Administração. 

 
CONTROLE LEGISLATIVO 

 
O controle legislativo, ou parlamentar, é exercido pelo 

Poder Legislativo (Congresso Nacional, Senado Federal, 
Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara 
Distrital e Câmara de Vereadores), tendo em mira a 
administração desempenhada pelos Poderes Executivo e 
Judiciário. 

O controle que o Poder Legislativo exerce sobre a 
Administração Pública limita-se às hipóteses previstas na 
Constituição Federal. Alcança os órgãos do Poder Executivo, as 
entidades da Administração Indireta e o próprio Poder 
Judiciário, quando executa função administrativa. 

O exercício do controle constitui uma das funções típicas 
do Poder Legislativo, ao lado da função de legislar. 

 
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) 
As Comissões Parlamentares de Inquérito são constituídas 

pelo Senado ou pela Câmara, em conjunto ou separadamente, 
para investigar fato determinado e por prazo certo. Exige-se 
que o requerimento para a instalação contenha um terço de 
adesão dos membros que compõem as Casas Legislativas, 
sendo suas conclusões encaminhadas, quando for o caso, ao 
Ministério Público. 

Têm-se, pois, os seguintes requisitos para a instalação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

- Quanto à competência para constituí-la, pode ser: 

a) do Congresso Nacional; 
b) do Senado Federal; 
c) da Câmara dos Deputados e, pelo princípio da simetria, 

das Assembleias Legislativas e da Câmara de Vereadores. 
 
- Quanto ao objeto: 
a) qualquer fato certo e determinado relacionado ao 

exercício da função administrativa. 
 
- Quanto à instalação e término: 
a) pode ser instalada se contiver um terço da adesão dos 

membros das Casas Legislativas, como já dissemos; 
b) terá prazo certo e determinado para a conclusão, 

conquanto admita prorrogações. 
 
- Quanto à natureza de seus atos: 
a) tem amplo poder de investigação, similar à competência 

do Judiciário. 
 
As Comissões detêm poderes de investigação, mas não 

competência para atos judiciais. Assim, investigam com 
amplitude, mas não julgam e submetem suas conclusões ao 
Ministério Público. 

 
Pedido de Informações 
O controle exercido por “pedido de informações” está 

previsto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, podendo ser 
dirigido a ministro de Estado ou a qualquer agente público 
subordinado à Presidência da República, a fim de aclarar 
matéria que lhe seja afeta. Tal pedido somente pode ser 
formulado pelas Mesas da Câmara e do Senado, devendo ser 
atendido no prazo de trinta dias, sujeitando o agente, no caso 
de descumprimento, a crime de responsabilidade. A norma é 
aplicável, por simetria, aos Estados e Municípios. 

 
Convocação de Autoridades 
A Constituição Federal (art. 50) permite às Casas 

Legislativas e às suas Comissões a convocação de ministros de 
Estado para prestarem esclarecimentos sobre matéria 
previamente definida. Tais esclarecimentos, ou informações, 
deverão ser prestados pessoalmente e o descumprimento, 
repetimos, pode corresponder à prática de crime de 
responsabilidade. 

Nos Estados e Municípios, a Constituição Estadual e as Leis 
Orgânicas também disciplinam, invariavelmente, a 
convocação de secretários municipais e dos dirigentes de 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista, 
empresas públicas ou outras entidades. Não há previsão 
constitucional para a convocação do chefe do Executivo. 

 
Fiscalização pelo Tribunal de Contas 
Ao Poder Legislativo compete a fiscalização financeira, 

orçamentária, contábil, operacional e patrimonial dos demais 
Poderes, instituições e órgãos encarregados da administração 
de receitas e despesas públicas. Essa função conta com o 
auxílio do Tribunal de Contas. 

A Constituição regula, apenas, o controle exercido pelo 
Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, ordenando a aplicação de idêntico tratamento aos 
Tribunais dos Estados e dos Municípios. 

A função desempenhada pelo Tribunal de Contas é técnica, 
administrativa, e não jurisdicional. Apesar de auxiliar o 
Legislativo, detém autonomia e não integra a estrutura 
organizacional daquele Poder. 

A fiscalização não se restringe ao “controle financeiro”, 
mas inclui a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e 
patrimonial da Administração Pública direta e indireta, bem 
como de qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos (CF, art. 70, parágrafo único). 
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O controle pode tanger a: legalidade, legitimidade, 
economicidade e aplicação de subvenções e renúncia de 
receitas (CF, art. 70). 

A Constituição Federal ampliou significativamente as 
atribuições das Cortes de Contas, dentre as quais se destacam:  

a) oferecer parecer prévio sobre contas prestadas 
anualmente pelo chefe do Poder Executivo;  

b) examinar, julgando, as contas dos agentes públicos e 
administradores de dinheiros, bens e valores públicos;  

c) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, sanções previstas em lei;  

d) fiscalizar repasses de recursos efetuados pela União a 
Estados, Distrito Federal ou a Municípios, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres; 

e) conceder prazo para a correção de irregularidade ou 
ilegalidade;  

f) realizar auditorias e inspeções de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em 
qualquer unidade administrativa dos três Poderes, seja da 
Administração direta, seja da indireta. 

 
CONTROLE JUDICIAL 

 
O Direito brasileiro adotou o sistema de jurisdição una, 

pelo qual o Poder Judiciário tem o monopólio da função 
jurisdicional, ou seja, do poder de apreciar, com força de coisa 
julgada, a lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais e 
coletivos (art. 5º, XXXV CF/88). Afastou, portanto, o sistema da 
dualidade de jurisdição, em que, paralelamente ao Poder 
Judiciário, existem os órgãos de Contencioso Administrativo, 
que exercem, como aquele, função jurisdicional sobre lides de 
que a Administração Pública seja parte interessada. 

O Poder Judiciário pode examinar os atos da 
Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou 
individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou 
discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e da 
moralidade (art. 5º, LXXIII, e art. 37). 

Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação 
judicial, desde que não invadam os aspectos reservados à 
apreciação subjetiva da Administração, conhecidos sob a 
denominação de mérito (oportunidade e conveniência). 

Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os 
motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a 
ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, 
suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário. 

Os atos normativos do Poder Executivo, como 
Regulamentos, Resoluções, Portarias, só podem ser 
invalidados pelo Judiciário por via de ADIN (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade), cujo julgamento é de competência do 
STF, quando se tratar de lei ou ato normativo federal ou 
estadual que contrarie a Constituição Federal; e do Tribunal de 
Justiça, quando se tratar de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal que contrarie a Constituição do Estado. 

Nos casos concretos, poderá o Poder Judiciário apreciar a 
legalidade ou constitucionalidade dos atos normativos do 
Poder Executivo, mas a decisão produzirá efeitos apenas entre 
as partes, devendo ser observada a norma do art. 97 da 
Constituição Federal, que exige maioria absoluta dos membros 
dos Tribunais para a declaração de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo do Poder Público. 

Com relação aos atos políticos, é possível também a sua 
apreciação pelo Poder Judiciário, desde que causem lesão a 
direitos individuais ou coletivos. 

Quanto aos atos interna corporis (atos administrativos que 
produzem efeitos internos), em regra, não são apreciados pelo 
Poder Judiciário, porque se limitam a estabelecer normas 
sobre o funcionamento interno dos órgãos; no entanto, se 
exorbitarem em seu conteúdo, ferindo direitos individuais e 
coletivos, poderão também ser apreciados pelo Poder 
Judiciário. 

Privilégios da Administração Pública 
A Administração Pública, quando é parte em uma ação 

judicial, usufrui de determinados privilégios não reconhecidos 
aos particulares: 

1. Juízo privativo. Na esfera federal, é a Justiça Federal; 
excetuam-se apenas as causas referentes à falência e as de 
acidente de trabalho (justiça comum) e as relativas à Justiça 
Eleitoral e Justiça do Trabalho. Esse juízo privativo beneficia a 
União, entidade autárquica ou empresa pública, excluídas as 
fundações de direito privado e as sociedades de economia 
mista. 

2. Prazos dilatados. Pelo art. 188 do CPC, a Fazenda 
Pública e o Ministério Público têm prazo em quádruplo para 
contestar e em dobro para recorrer. A Lei nº 9.469/97 
estendeu igual benefício às autarquias e fundações públicas. 

3. Duplo grau de jurisdição. O art. 475, I e II do CPC 
determina que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 
produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal, 
a sentença proferida contra a União, o Estado, o DF, o 
Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito 
público, bem como a que julgar improcedente, no todo ou em 
parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda 
Pública. 

4. Processo especial de execução. O art. 100 da 
Constituição prevê processo especial de execução contra a 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, e que abrange todas as 
entidades de direito público. 

Esse processo não se aplica aos débitos de natureza 
alimentícia e aos pagamentos de obrigações definidas em lei 
como de pequeno valor. 

Conforme o dispositivo constitucional, o Presidente do 
Tribunal que proferir a decisão exequenda expede ofício 
precatório à entidade devedora, que fará consignar no seu 
orçamento verba necessária ao pagamento dos débitos 
constantes dos precatórios judiciais apresentados até 1º de 
julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 
com atualização monetária. 

 
Questões 

 
01. (Prefeitura de Caieiras/SP - Assistente de 

Patrimônio e Estoque – VUNESP/2015). Os controles 
administrativos na Administração Pública são verticais e 
horizontais, conforme a localização do órgão que exerce o 
controle. Os controles horizontais são classificados como 

(A) interno e externo. 
(B) contábil e financeiro. 
(C) financeiro e patrimonial. 
(D) orçamentário e permanente. 
(E) direto e indireto. 
 
02. (UEG - Analista de Gestão Administrativa - 

Administração – FUNIVERSA/2015). Em relação ao controle 
interno e externo na administração pública brasileira, é 
correto afirmar que 

(A) uma das funções dos tribunais e conselhos de contas é 
subsidiar as ações da auditoria independente. 

(B) o Poder Legislativo pode aprovar propostas de 
fiscalização e controle a serem implementadas pelo controle 
interno das empresas estatais. 

(C) o Tribunal de Contas da União está autorizado a 
fiscalizar as contas dos países que participem do capital das 
empresas supranacionais. 

(D) um dos objetivos da chamada “supervisão ministerial” 
é fiscalizar a aplicação e a utilização de recursos públicos. 

(E) as transferências constitucionais da União para os 
municípios são objeto de fiscalização pela União e pelos 
respectivos estados. 

 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 144 

03. (TCE/PB - Procurador – CESPE/2014). No exercício 
do controle político da administração pública, compete; 

(A) às CPIs apurar irregularidades e determinar sanções. 
(B) ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, 
sustando, se for o caso, seus efeitos independentemente de 
prévia manifestação do Poder Judiciário. 

(C) ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados — 
excetuadas suas comissões — convocar titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República.  

(D) privativamente ao Congresso Nacional e ao Senado 
Federal apreciar, a priori, os atos do Poder Executivo. 

(E) ao Senado Federal dispor, por proposta do presidente 
da República, sobre limites globais e condições para a 
operação de créditos externo e interno da União, dos estados, 
dos municípios e do DF, exceto das autarquias. 

 
04 (TJ/CE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 

CESPE/2014) Acerca do controle da administração pública, 
assinale a opção correta. 

(A) Controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder 
Legislativo de fiscalizar atos da administração pública sob os 
critérios jurídicos, políticos e financeiros. 

(B) O controle judicial incide sobre a atividade 
administrativa do Estado, seja qual for o Poder em que esteja 
sendo desempenhada, de modo a alcançar os atos 
administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio 
Judiciário. 

(C) O controle da administração pública contempla os 
instrumentos jurídicos de fiscalização da atuação dos agentes 
e órgãos públicos, não podendo haver controle sobre pessoas 
administrativas que compõem a administração indireta, uma 
vez que aquelas são entes independentes. 

(D) Um importante instrumento de controle 
administrativo é o direito de petição, que consiste na 
obrigatoriedade que têm os indivíduos de formular pretensões 
aos órgãos públicos quando verificarem uma irregularidade, 
sob pena de multa. 

(E) Coisa julgada administrativa é a situação jurídica pela 
qual determinada decisão firmada pela administração não 
mais pode ser modificada na via administrativa e judicial. 

 
05. (TC/DF – Analista - CESPE/2014) No que se refere ao 

controle da administração pública, julgue o item que se segue. 
O controle judicial dos atos da administração ocorre depois 

que eles são produzidos e ingressam no mundo jurídico, não 
existindo margem, no ordenamento jurídico brasileiro, para 
que tal controle se dê a priori.  

(    ) correto                        (    ) errado 
 
06. (TJ/MT – Juiz - FMPRS/2014) Com relação ao 

controle da Administração Pública, assinale a opção correta. 
(A) No exercício do controle externo, é possível tanto a 

revogação quanto a invalidação dos atos administrativos.  
(B) No exercício de suas funções, a Administração Pública 

sujeita-se a controle por parte do Poder Legislativo e Poder 
Judiciário, além de exercer, ela mesma, o controle sobre os 
próprios atos.  

(C) O controle exercido pelo Poder Legislativo está restrito 
às hipóteses previstas na Constituição Federal e somente pode 
ocorrer no âmbito da Administração Pública Direta, 
Autarquias e Fundações Públicas.  

(D) O controle exercido pelo Poder Judiciário deverá ser 
precedido do esgotamento das vias administrativas. 

(E) O controle exercido pelo Poder Judiciário tanto pode 
revogar quanto invalidar os atos administrativos; quanto aos 
efeitos, no primeiro caso, não retroage; no segundo, retroage. 

 

07. (TEM – Contador - CESPE/2014) Acerca das 
licitações e do controle da administração pública, julgue os 
itens subsequentes. 

Na hipótese de um servidor, que foi demitido pelo ministro 
do MTE, impetrar mandado de segurança em desfavor dessa 
autoridade, estará sendo realizado, por meio do julgamento do 
mencionado remédio constitucional, o controle judicial da 
administração pública. 

(    ) correto                        (    ) errado 
 
08. (Polícia Federal - Nível Superior - CESPE/2014) 

Julgue o item a seguir, no que concerne aos atos 
administrativos e ao controle da administração pública. 

Suponha que uma autoridade administrativa delegue 
determinada competência a um subordinado e que, no 
exercício dessa delegação, este pratique ato ilegal que fira 
direito líquido e CORRETA. Nessa situação, eventual mandado 
de segurança deve ser impetrado em face da autoridade 
delegante. 

(    ) correto                        (    ) errado 
 
09. (TJ/MG – Juiz - Gestão de Concursos/2014) O 

controle judicial da administração pública é exercido por 
meios específicos e outros inespecíficos. Assinale a alternativa 
que RELATA COM FIDELIDADE, os meios específicos de 
controle. 

(A) São meios específicos de controle da administração 
pública, o Mandado de Segurança, a Ação Popular, o Habeas 
Corpus, o Habeas Data, o Mandado de Injunção e a Ação Civil 
Pública.  

(B) O controle, além dos meios indicados na alternativa 
anterior, pode ainda ser exercido com o manejo da Ação 
Monitória.  

(C) O controle específico só pode ser exercido por meio do 
manejo das ações ordinárias cíveis, ações penais, interditos 
possessórios, a nunciação de obra nova e a consignação em 
pagamento, dentre outros.  

(D) É meio específico de controle da administração 
pública, o uso das ações cíveis em geral, utilizadas na defesa 
dos direitos que regem a atividade privada. 

 
10. (TRT - 18ª Região/GO - Analista Judiciário - Oficial 

de Justiça Avaliador – FCC/2013). A atuação da 
Administração pública está submetida a controle interno e 
externo. É correto afirmar que; 

(A) o controle exercido pelo Legislativo é mais restrito do 
que o exercido pelo Judiciário, na medida em que se restringe 
ao controle de legalidade dos atos administrativos. 

(B) o controle de economicidade, exercido com auxílio do 
Tribunal de Contas, limita-se a exame de legalidade, visto que 
o controle Legislativo não admite análise discricionária.  

(C) o controle exercido pelo Legislativo é mais restrito que 
aquele desempenhado pelo poder judiciário, porque não 
admite análise de mérito da atuação administrativa.  

(D) a fiscalização exercida pelo Legislativo está 
expressamente delimitada pela Constituição Federal 
brasileira, incluindo o controle político, que abrange análise de 
mérito, em algum grau e medida. 

(E) não se admite controle exercido pelo Legislativo, em 
razão do princípio da separação de poderes, cabendo, apenas 
excepcionalmente controle pelo Judiciário, admitindo-se 
algum grau de controle de discricionariedade. 

 
11. (TCE/CE - Conselheiro Substituto (Auditor) – 

FCC/2015). O controle jurisdicional de constitucionalidade no 
Brasil apresenta como característica: 

(A) O controle difuso no Brasil admite que qualquer juiz ou 
tribunal, a qualquer tempo, declare a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo. 
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(B) As formas difusa e concentrada, sendo a primeira 
sempre na modalidade concreta e a segunda sempre na 
modalidade abstrata. 

(C) As ações diretas interventivas podem se apresentar na 
modalidade concentrada e concreta. 

(D) O controle concentrado e abstrato apresenta, como 
regra geral, a anulabilidade das leis e atos normativos 
sindicados. 

(E) O Supremo Tribunal Federal, como “Guardião da 
Constituição”, detém o monopólio da declaração da 
inconstitucionalidade de leis e atos normativos pela via 
abstrata. 

 
12. (TRT - 4ª REGIÃO/RS - Analista Judiciário - Oficial 

de Justiça Avaliador Federal – FCC/2015). Nas hipóteses de 
controle jurisdicional de constitucionalidade existentes no 
sistema brasileiro, as decisões possuem eficácia, 

(A) subjetiva erga omnes e temporal ex tunc, em se 
tratando de controle concentrado, atingindo todos os atos 
praticados desde a vigência da norma declarada 
inconstitucional, salvo limitação de tais efeitos declarada pelo 
Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei. 

(B) subjetiva erga omnes e temporal ex tunc, em se 
tratando de controle difuso, atingindo todos os atos anteriores 
à decisão, salvo limitação declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos termos da lei. 

(C) subjetiva erga omnes e temporal ex nunc, em se 
tratando de controle concentrado, salvo a possibilidade da 
atribuição de efeitos retroativos pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos termos da lei. 

(D) subjetiva intra partes e temporal ex nunc em se 
tratando de controle difuso, somente podendo aplicar-se a 
atos anteriores à decisão se houver a suspensão da execução 
da lei pelo Senado Federal. 

(E) subjetiva limitada aos legitimados para a propositura 
da ação e temporal ex tunc, em se tratando de controle 
concentrado, alcançando todos os atos praticados desde a 
vigência da norma declarada inconstitucional, salvo a 
limitação de tais efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
termos da lei. 

 
13. (ANTAQ - Técnico em Regulação – CESPE/2014). 

Em relação ao controle na administração pública, julgue o 
próximo item. 

O controle administrativo, que visa verificar a 
conveniência dos atos administrativos, é exercido de forma 
exclusiva pelo Poder Executivo. 

 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 
14. (ANTAQ - Especialista em Regulação - Econômico-

Financeiro - CESPE/2014). No que se refere aos tipos de 
controle e atuação dos tribunais de contas, julgue o item que 
se segue. 

O Poder Judiciário exerce controle judicial e 
administrativo. 

 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 
15 (TJ/GO - Escrivão Judiciário – TJ-GO/2012). Assinale 

a alternativa CORRETA. 
(A) O interesse público primário representa o interesse de 

toda a coletividade. De outro lado, o interesse público 
secundário representa o interesse da pessoa jurídica de direito 
público, pois o Estado também tem seus interesses próprios. 
Assim, o interesse público secundário não tem coincidência 
com o interesse público primário. 

(B) Em razão do princípio da separação de poderes, 
previsto no art. 2º da Constituição Federal, o Poder Judiciário 
não pratica atos administrativos, mas somente atos judiciais. 

(C) O Brasil adotou o sistema inglês de jurisdição única, em 
função do princípio da inafastabilidade previsto no art. 5º , 
inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual, a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito. Portanto, não existe contencioso administrativo no 
Brasil. 

(D) O sistema contencioso francês, chamado de 
contencioso administrativo, é aquele segundo o qual os atos 
praticados e de interesse da Administração Pública só podem 
ser reavaliados, revisados ou julgados pela própria 
Administração, que é quem detém a competência para 
processar e julgar as contendas e recursos hierárquicos contra 
si e não o Poder Judiciário. 

 
16. (TRE/BA - Analista Judiciário - Área Administrativa 

– CESPE). Com relação à organização administrativa em 
sentido amplo, julgue os itens subsequentes. 

Como exemplo da incidência do princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional sobre os atos 
administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto 
citar a vigência do sistema do contencioso administrativo ou 
sistema francês. 

 
(  ) certo   (  ) errado 
 
17. (MPE/PE - Promotor de Justiça – FCC/2014). Em sua 

formação, o Direito Administrativo brasileiro recebeu a 
influência da experiência doutrinária, legislativa e 
jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente 
a França, considerada como berço da disciplina. No rol de 
contribuições do Direito Administrativo francês à prática atual 
do Direito Administrativo no Brasil, NÃO é correto incluir 

(A) a adoção de teorias publicísticas em matéria de 
responsabilidade extracontratual das entidades estatais. 

(B) a adoção do interesse público como eixo da atividade 
administrativa. 

(C) a ideia de exorbitância em relação ao direito comum, 
aplicável aos particulares. 

(D) a teoria do desvio de poder. 
(E) o sistema de contencioso administrativo. 
 

Respostas 
 
01. Resposta: A 
Os controles administrativos são denominados 

genericamente de controles internos. Fazem parte da 
estrutura administrativa de cada poder, tendo por função 
acompanhar a execução dos seus atos, indicando, em caráter 
opinativo, preventivo ou corretivo, ações a serem 
desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação. Já 
em relação ao poder executivo, os poderes que o controlam são 
os controles legislativos e de contas, denominados controles 
externos, ou seja, são órgãos independentes da administração, 
não participando, portanto, dos atos por ela praticados, pois 
cabe a eles exercer a fiscalização. Esse conjunto de controles 
horizontais, internos e externos, é formalmente 
institucionalizado por uma rede de órgãos autônomos. 

 
02. Resposta: D 
Decreto 200/67. 
Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal 

objetivo, na área de competência do Ministro de Estado: 
(...) 
VIII - Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, 

valores e bens públicos. 
 
03. Resposta: B 
Art. 49, Constituição Federal. É da competência exclusiva 

do Congresso Nacional: 
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V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta;". 

04. Resposta: “B”. 
CORRETA - O controle judicial recai sobre a atividade 

administrativa do Estado, independente do Poder em que 
esteja sendo desempenhada, podendo alcançar os atos 
administrativos do Legislativo, Executivo, do Legislativo e 
Judiciário. 

 
05. Resposta: ERRADA 
Os atos da administração existem sobre um controle 

judicial, a priori, como por exemplo, o caso da Ação Civil 
Pública, para o caso de agressão ao meio ambiente. 

 
06. Resposta: B 
A Administração Pública sujeita-se a controle por parte do 

Poder Legislativo e Poder Judiciário, podendo exercer o 
controle sobre os próprios atos, no exercício de suas funções 

 
07. Resposta: CORRETA 
O ato jurídico movido pelo administrado será julgado pelo 

Poder Judiciário, caracterizando o controle judicial da 
administração pública. 

 
08. Resposta: ERRADA 
É visível a discordância com a Súmula 510, STF: 
Súmula nº 510. Praticado o ato por autoridade, no 

exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado 
de segurança ou a medida judicial. 

 
09. Resposta: A 
A) CORRETA - Os meios específicos de controle da 

administração pública são o Mandado de Segurança, a Ação 
Popular, o Habeas Corpus, o Habeas Data, o Mandado de 
Injunção e a Ação Civil Pública.  

 
10. Resposta: C 
Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, Direito 

Administrativo Descomplicado 
O controle legislativo somente pode ocorrer nas situações 

e nos limites diretamente previstos no texto da Constituição 
Federal. (...) possui marcada índole política, razão pela qual ele 
não se limita ao estrito controle da legalidade formal, 
abrangendo outros aspectos, como a eficiência e, para alguns 
autores, até mesmo a conveniência pública de determinadas 
atuações do Poder Executivo."  

 
11. Resposta: C 
Em REGRA, no Brasil, o controle concentrado é abstrato e 

o controle concreto é difuso MAS existe uma exceção: A ADINI, 
que, apesar de ser concentrada no caso em que algum dos 5 
princípios constitucionais sensíveis é ferido, caso esse em que, 
com representação do Procurador Geral da República, o STF 
julga de forma concentrada um caso concreto. 

 
12. Resposta: A 
Decisão de mérito em ADI → Controle Concentrado ou 

Abstrato :  
 
Efeitos:  
1) Efeito retroativo (Ex-tunc) 
2) Eficácia erga omnes 
3) Efeito vinculante (Adm. Púb. E Poder Judiciário). 
4) Efeito repristinatório 
 
Modulação dos efeitos 

1) Pressupostos 
Segurança jurídica 
Relevante interesse social 
 
2) Aprovação → 2/3 dos membros do STF 
3) Efeitos 
Restringir os efeitos da declaração (efeito Ex-Nunc) 
Eficácia somente após o transito em julgado 
Eficácia somente em outro momento a ser fixado. 
 
13. Resposta: errado 
O controle administrativo é exercido pela Administração 

Pública, em sentido amplo, sobre seus próprios atos. Desta 
forma, o controle administrativo não é exercido 
exclusivamente pelo Poder Executivo, mas por todos os 
Poderes quando atuando em suas funções administrativas. 

 
14. Resposta: certo 
O Poder Judiciário exerce controle administrativo quando 

atuando em sua função atípica administrativa. O controle 
administrativo é exercido por todos os Poderes quando 
atuando em suas funções administrativas. 

 
15. Resposta: D 
No sistema francês as decisões proferidas pelos tribunais 

administrativos não podem ser submetidas à apreciação pelo 
Poder Judiciário. É bastante diferente do que ocorre com os 
tribunais administrativos brasileiros, por exemplo, o Conselho 
de Contribuintes (segunda instância administrativa do Fisco). 
No Brasil, as decisões dos tribunais administrativos sempre 
estão sujeitas a controle judicial. Assim, constitui grave erro 
referir-se a qualquer modalidade de contencioso 
administrativo em nosso país. Aqui, não há dualidade de 
jurisdição 

 
16. Resposta: errado 
O Brasil adota o sistema inglês, pois todas as questões 

podem ser levadas ao Poder Judiciário. Em nosso País existem 
tribunais administrativos, a diferença é que as decisões desses 
tribunais podem ser questionadas judicialmente. O 
interessado pode ir a justiça antes, concomitantemente ou 
depois da esfera administrativa, salvo o HD e a justiça 
desportiva. O Brasil nunca adota o contencioso administrativo. 

 
17. Resposta: E 
O Brasil adotou o sistema de unicidade de jurisdição, que, 

como o próprio nome indica, estabelece um único núcleo de 
poder para resolver os litígios tanto de natureza comum 
quanto administrativa. Assim, o sistema do contencioso 
administrativo, também chamado sistema de dualidade de 
jurisdição, por considerar dois âmbitos jurisdicionais, vale 
dizer, o jurisdicional comum e o jurisdicional administrativo, 
cada qual com a incumbência de solver as disputas pertinentes 
à natureza de suas atribuições. 

 

 
 
Por muito tempo o Estado não foi civilmente responsável 

por seus atos, estávamos na era do Absolutismo em que o Rei 
era a figura suprema e, por isso, concentrava todo o poder em 
suas mãos. A figura do rei era indissociável da figura do Estado 
e, em várias civilizações seu poder supremo era fundamentado 
na vontade de Deus, por isso não se cogitava em 
responsabilizá-lo. Essa é a teoria da irresponsabilidade do 
Estado. 

11.4. Responsabilidade Civil 
do Estado. 
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Contudo, o funcionário do rei poderia ser responsabilizado 
quando o ato lesivo tivesse relação direta com seu 
comportamento. 

Somente no século XIX passou a se admitir a 
responsabilidade subjetiva do Estado. Esse tipo de 
responsabilidade demanda uma análise sobre a intenção do 
agente pois, sem essa não se fala em responsabilidade. Assim, 
por essa teoria, somente se responsabiliza o sujeito que age 
com dolo ou culpa. 

Dado à ineficiência desse tipo de responsabilização surgiu 
a teoria da responsabilidade objetiva que despreza a culpa, 
logo, haverá responsabilidade quando houver dano, ilícito e 
nexo causal. 

Nexo causal é o liame subjetivo que une o dano ao ilícito, 
ou seja, à conduta. 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO 
 
Desde os tempos do Império que a Legislação Brasileira 

prevê a reparação dos danos causados a terceiros pelo 
Estado, por ação ou omissão dos seus agentes. Problemas de 
omissão, abuso no exercício de função e outros tipos de falhas 
sempre existiram no serviço público, o que é perfeitamente 
plausível dadas as características da Administração Pública, 
tanto do ponto de vista da sua complexidade quanto do seu 
gigantismo. 

 
Quando falamos em responsabilidade extracontratual, 

devemos pensar que será excluída a responsabilidade 
contratual, pois será regida por princípios próprios 

 
As Constituições de 1824 (art. 179) e de 1891 (art. 82), já 

previam a responsabilização dos funcionários públicos por 
abusos e omissões no exercício de seus cargos. Mas a 
responsabilidade era do funcionário, vingando até aí, a teoria 
da irresponsabilidade do Estado. 

Durante a vigência das Constituições de 1934 e 1937 
passou a vigorar o princípio da responsabilidade solidária, 
por ele o lesado podia mover ação contra o Estado ou contra o 
servidor, ou contra ambos, inclusive a execução.   

O Código Civil de 1916, em seu art. 15, já tratava do 
assunto, a saber: “As pessoas jurídicas de direito público são 
civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que 
nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo 
contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o 
direito regressivo contra os causadores do dano”. 

Entretanto, a figura da responsabilidade direta ou solidária 
do funcionário desapareceu com o advento da Carta de 1946, 
que adotou o princípio da responsabilidade objetiva do 
Estado, com a possibilidade de ação regressiva contra o 
servidor no caso de culpa. Note-se que, a partir da Constituição 
de 1967 houve um alargamento na responsabilização das 
pessoas jurídicas de direito público por atos de seus 
servidores. Saiu a palavra interno, passando a alcançar tanto 
as entidades políticas nacionais, como as estrangeiras. 

Esse alargamento ampliou-se ainda mais com a 
Constituição de 1988, que estendeu a responsabilidade civil 
objetiva às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de 
serviços públicos, os não essenciais, por concessão, permissão 
ou autorização. 

 
OS TIPOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
A responsabilidade civil pode demonstrar-se de diversas 

formas, espécies e tipos e podem ser subjetiva, objetiva, pré-
contratual, contratual, pós-contratual e extracontratual. 

 

                                                 
23 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação 
jurisdicional. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 

A. Subjetiva 
 
A responsabilidade subjetiva difere-se da 

responsabilidade objetiva com relação à forma, em ambas é 
exigido a reparação e indenização do dano causado, 
diferenciando-se com relação à existência ou não de culpa por 
parte do agente que tenha causado dano à vítima. 

 
Na responsabilidade subjetiva, o dano contra a vítima foi 

causado por culpa do agente, já na responsabilidade objetiva, 
o fundamento está contido na teoria do risco, onde não se deve 
provar a culpa, para que exista o dever de indenizar. 

 
Para que o agente repare o dano causado é necessário a 

plena consciência do erro causado, caracterizando, desta 
forma o dolo ou até mesmo a culpa por negligência, 
imprudência e imperícia. Contudo, se o dano não tiver sido 
causado por dolo ou culpa do agente, compete à vítima 
suportar os prejuízos, como se tivessem sido causados em 
virtude de caso fortuito ou força maior. 

 
B. Objetiva 
 
Na responsabilidade objetiva, o dano ocorre por uma 

atividade lícita, que apesar deste caráter gera um perigo a 
outrem, ocasionando o dever de ressarcimento, pelo simples 
fato do implemento do nexo causal. Para tanto, surgiu a teoria 
do risco para preencher as lacunas deixadas pela 
culpabilidade, permitindo que o dano fosse reparado 
independente de culpa.  

 
Para Rui Stoco: 
 
“a doutrina da responsabilidade civil objetiva, em 

contrapartida aos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo 
de causalidade) determina que a responsabilidade civil 
assenta-se na equação binária, cujos polos são o dano e a 
autoria do evento danoso. Sem considerar a imputabilidade ou 
investigar a antijuricidade do evento danoso, o que importa, 
para garantir o ressarcimento, é a averiguação de que se 
sucedeu o episódio e se dele proveio algum prejuízo, 
confirmando o autor do fato causador do dano como o 
responsável.”23 

 
C. Pré-contratual 
 
O homem é um ser social e completo e devido a estas 

características, algumas discordâncias acabam conflitando na 
sociedade, com opiniões, acordos e interesses opostos. Desta 
forma, para que um contrato seja firmado é necessário um 
etapa preliminar em que as partes acordam suas opiniões para 
chegar a um consenso, onde então será firmado um negócio 
jurídico. 

 
O contrato gera responsabilidades e as partes contratantes 

reconhece essa obrigação a ser cumprida, sob pena de 
responder juridicamente, seja por responsabilidade civil 
subjetiva ou objetiva. 

 
Eis o entendimento de Lissandra de Ávila Lopes: 
 
A responsabilidade pré-contratual também chamada de 

culpa in contrahendo, é a fase que precede a verdadeira 
celebração do contrato e pode ser dividida de duas maneiras: 
a discussão pura e simples das premissas do futuro contrato; 
momento de profunda negociação que possibilita o início de 
um contrato preliminar, por meio da fixação antecipada das 
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bases do contrato final, obrigando apenas os promitentes 
contratantes a outorgarem a escritura definitiva conforme o 
previamente decidido no contrato inicial. No primeiro caso, 
tem-se as suposições, os pactos preparatórios; no segundo, 
existe uma conjuntura contratual definitiva, mesmo que a sua 
finalidade seja um contrato futuro. 

 
O Código Civil, contempla em seus artigos 421 e 422: 
 
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato. 
 
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 

 
O dano pré e pós-contratual, decorrem de um dever de 

comportamento ligado à figura dos sujeitos do contrato, que é 
regido pelo princípio da boa –fé.  

 
D. Contratual e Extracontratual 
 
A responsabilidade contratual decorre da inexecução de 

um contrato, unilateral ou bilateral, ou seja, foi quebrado o 
acordo de vontade entre as partes, o que acabou causando um 
ilícito contratual. Esse pacto de vontades pode se dar de 
maneira tácita ou expressa, uma das partes pretende ver sua 
solicitação atendida e a outra, da mesma forma, assume a 
obrigação de cumpri-la, mesmo que seja de forma verbal. 

 
A responsabilidade extracontratual relaciona-se com a 

prática de um ato ilícito que origine dano a outrem, sem gerar 
vínculo contratual entre as partes, devendo a parte lesada 
comprovar além do dano a culpa e o nexo de causalidade entre 
ambos, o que é difícil de se comprovar. Irá se preocupar com a 
reparação dos danos patrimoniais. 

 
Este tipo de responsabilidade caracteriza o estado 

democrático de direito, conferindo liberdade individual em 
face da coletividade, através de leis. 

 
A evolução da responsabilidade extracontratual do estado, 

se divide basicamente em três teorias, ou seja, teoria da 
irresponsabilidade, teoria civilistas e teorias publicistas. 

 
O que ambas tem em comum é que existe a obrigação de 

reparar o prejuízo, ou por violação a um dever legal, ou por 
violação a um dever contratual. 

 
O Código Civil distinguiu a responsabilidade contratual e 

extracontratual através de seus dispositivos legais: 
 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

[...] 
 
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por 

perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado. 

[...] 
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora 

der causa, mais juros, atualização dos valores monetários 
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 
honorários de advogado. 

[...] 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Ao observarem os dispositivos legais supracitados, Castro e 
Trad (2010) dizem que os arts. 186 e 927 abordam, de maneira 
genérica, a responsabilidade extracontratual, e os artigos 389 e 
395, de forma novamente genérica, abordam a responsabilidade 
contratual. 

Teorias da Responsabilidade Extracontratual do 
Estado 

 
A. Teoria da irresponsabilidade: esta teoria entende que 

não era possível responsabilizar o Estado pelos atos 
praticados. Serve mais como um contexto histórico, já que os 
agentes públicos, que eram representantes do rei não podiam 
ser responsabilizados por seus atos. Esta teoria foi combatida 
por ser injusta. 

 
B. Teorias civilistas: tem como alicerce os ensinamentos 

do Direito Civil, baseando-se na ideia de culpa  
 
Surgindo, a partir de então, a teoria da culpa civil ou da 

responsabilidade subjetiva, ou seja, onde se aceitava a 
responsabilidade do Estado desde que esta demonstrasse a 
culpa. 

 
C. Teorias publicistas: foi responsável por mudar a 

“roupagem” da teoria da culpa, passando a existir a teoria da 
culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço. Não era 
mais necessário identificar o agente que cometia a falha, sendo 
responsabilizado, era apenas suficiente a comprovação da 
falha do serviço (culpa do serviço). 

 
Surge então a teoria do risco integral ou administrativo ou 

teoria da responsabilidade objetiva, segundo Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro (2010 – p. 646), “a idéia de culpa é substituída 
pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço 
público e o prejuízo sofrido pelo administrado”. 

 
E. Pós-contratual 
 
A responsabilidade pós-contratual caracteriza-se pela 

obrigação de responsabilização aos prejuízos sucedidos após 
a extinção do contrato, independentemente do adimplemento 
do dever. É resultante do inadimplemento de deveres de 
proteção, lealdade e proteção que continuam existindo mesmo 
após a conclusão ou extinção do contrato celebrado entre as 
partes. 

 
O artigo 422 do Código Civil, diante da dificuldade da 

aceitação da responsabilidade pós-contratual, consagra mais 
uma vez o princípio da boa-fé. 

 
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 

 
Teorias da responsabilidade objetiva do Estado 

(segundo Hely Lopes Meirelles): 
 
a) teoria da culpa administrativa: a obrigação do Estado 

indenizar decorre da ausência objetiva do serviço público em 
si. Não se trata de culpa do agente público, mas de culpa 
especial do Poder Público, caracterizada pela falta de serviço 
público. 

 
b) teoria do risco administrativo: a responsabilidade 

civil do Estado por atos comissivos ou omissivos de seus 
agentes é de natureza objetiva, ou seja, dispensa a 
comprovação de culpa, bastando assim a conduta, o fato 
danoso e o dano, seja ele material ou moral. Não se indaga da 
culpa do Poder Público mesmo porque ela é inferida do ato 
lesivo da Administração.  
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Entretanto, é fundamental, que haja o nexo causal.  
Deve-se atentar para o fato de que a dispensa de 

comprovação de culpa da Administração pelo administrado 
não quer dizer que aquela esteja proibida de comprovar a 
culpa total ou parcial da vítima, para excluir ou atenuar a 
indenização. Verificado o dolo ou a culpa do agente, cabe à 
fazenda pública acionar regressivamente para recuperar 
deste, tudo aquilo que despendeu com a indenização da vítima. 

 
c) Teoria do risco integral: a Administração responde 

invariavelmente pelo dano suportado por terceiro, ainda que 
decorrente de culpa exclusiva deste, ou até mesmo de dolo. É 
a exacerbação da teoria do risco administrativo que conduz ao 
abuso e à iniquidade social, com bem lembrado por Meirelles. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, diz: 
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa”. 

E no art. 5º, X, está escrito: “são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”. 

Vê-se por esse dispositivo que a indenização não se limita 
aos danos materiais. No entanto, há uma dificuldade nos casos 
de danos morais na fixação do quantum da indenização, em 
vista da ausência de normas regulamentadoras para aferição 
objetiva desses danos. 

 
Neste contexto, a responsabilidade do Estado se traduz 

numa obrigação, atribuída ao Poder Público, de compor os 
danos patrimoniais causados a terceiros por seus agentes 
públicos, tanto no exercício das suas atribuições, quanto 
agindo nessa qualidade. 

 
O Estado responde pelos danos causados com base no 

conceito de nexo de causalidade – na relação de causa e efeito 
existente entre o fato ocorrido e as consequências dele 
resultantes. 

Não se cogita a necessidade de, aquele que sofreu o 
prejuízo, comprovar a culpa ou o dolo, bastando apenas a 
demonstração do nexo de causalidade, como se observou na 
leitura do art. 37, § 6º da Constituição Federal.  

Pessoas jurídicas de direito público são aquelas que 
integram a Administração (direta e indireta). As empresas 
públicas e as sociedades de economia mista respondem 
quando estiverem prestando serviço público.  

Aquelas que exploram atividade econômica não se 
obrigam a responder de acordo com o art. 37, § 6.º, da 
Constituição Federal; sua responsabilidade equipara-se à das 
empresas privadas, ou seja, é subjetiva, depende da 
demonstração de culpa. 

Dessa forma, há pessoas que integram a Administração 
Pública e não respondem na forma do § 6.º do art. 37 da 
Constituição Federal, contudo, existem pessoas que, embora 
não integrem a Administração Pública, respondem a exemplo 
dos concessionários e permissionários que prestam serviços 
públicos. 

 
RESPONSABILIDADE POR AÇÃO E POR OMISSÃO DO 

ESTADO 
 
O dano indenizável pode ser material e/ou moral e ambos 

podem ser requeridos na mesma ação, se preencherem os 
requisitos expostos. 
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Aquele que é investido de competências estatais tem o 
dever objetivo de adotar as providências necessárias e 
adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio.  

Quando o Estado infringir esse dever objetivo e, 
exercitando suas competências, der oportunidades a 
ocorrências do dano, estarão presentes os elementos 
necessários à formulação de um juízo de reprovabilidade 
quanto a sua conduta. Não é necessário investigar a existência 
de uma vontade psíquica no sentido da ação ou omissão 
causadoras do dano.  

A omissão da conduta necessária e adequada consiste na 
materialização de vontade, defeituosamente desenvolvida. 
Logo, a responsabilidade continua a envolver um elemento 
subjetivo, consiste na formulação defeituosa da vontade de 
agir ou deixar de agir.  

Não há responsabilidade civil objetiva do Estado, mas há 
presunção de culpabilidade derivada da existência de um 
dever de diligência especial. Tanto é assim que, se a vítima 
tiver concorrido para o evento danoso, o valor de uma 
eventual condenação será minimizado.  

Essa distinção não é meramente acadêmica, especialmente 
porque a avaliação do elemento subjetivo é indispensável, em 
certas circunstâncias, para a determinação da indenização 
devida.  

A Constituição Federal de 1988, seguindo uma tradição 
estabelecida desde a Constituição Federal de 1946, 
determinou, em seu art. 37, §6º, a responsabilidade objetiva do 
Estado e responsabilidade subjetiva do funcionário. 

Em que pese a aplicação da teoria da responsabilidade 
objetiva ser adotada pela Constituição Federal, o Poder 
Judiciário, em determinados julgamentos, utiliza a teoria da 
culpa administrativa para responsabilizar o Estado em casos 
de omissão. Assim, a omissão na prestação do serviço público 
tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público 
(faute du service). A culpa decorre da omissão do Estado, 
quando este deveria ter agido e não agiu. Por exemplo, o Poder 
Público não conservou adequadamente as rodovias e ocorreu 
um acidente automobilístico com terceiros.  

 
Com relação ao comportamento comissivo ou omissivo do 

Estado, importante destacar o que dispõe MAZZA24 sobre o 
tema: 

Existem situações em que o comportamento comissivo de um 
agente público causa prejuízo a particular. São os chamados 
danos por ação. Noutros casos, o Estado deixa de agir e, devido 
a tal inação, não consegue impedir um resultado lesivo. Nessa 
hipótese, fala-se me dano por omissão. Os exemplos envolvem 
prejuízos decorrentes de assalto, enchente, bala perdida, queda 
de árvore, buraco na via pública e bueiro aberto sem sinalização 
causando dano a particular. Tais casos têm em comum a 
circunstância de inexistir um ato estatal causador do prejuízo. 

(...) 
Em linhas gerais, sustenta-se que o estado só pode ser 

condenado a ressarcir prejuízos atribuídos à sua omissão 
quando a legislação considera obrigatória a prática da conduta 
omitida. Assim, a omissão que gera responsabilidade é aquela 
violadora de um dever de agir. Em outras palavras, os danos por 
omissão são indenizáveis somente quando configura omissão 
dolosa ou omissão culposa. Na omissão dolosa, o agente público 
encarregado de praticar a conduta decide omitir-se e, por isso, 
não evita o prejuízo. Já na omissão culposa, a falta de ação do 
agente público não decorre de sua intenção deliberada em 
omitir-se, mas deriva da negligência na forma de exercer a 
função administrativa. Exemplo: policial militar que adorme em 
serviço e, por isso, não consegue evitar furto a banco privado. 
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REQUISITOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 
Assim, pode-se afirmar que são requisitos para a 

demonstração da responsabilidade do Estado a ação ou 
omissão (ato do agente público), o resultado lesivo (dano) e 
nexo de causalidade. 

 
Dano: decorre da violação de um bem juridicamente 

tutelado, que pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. 
Para que seja ressarcido deve ser certo, atual, próprio ou 

pessoal. 
Insta dizer que o dano não é apenas patrimonial (atinge 

bens jurídicos que podem ser auferidos pecuniariamente) ele 
também pode ser moral (ofende direitos personalíssimos que 
atingem integridade moral, física e psíquica). 

Logo, o dano que gera a indenização deve ser: 
- Certo: É o dano real, efetivo, existente. Para requerer 

indenização do Estado é necessário que o dano já tenha sido 
experimentado. Não se configura a possibilidade de 
indenização de danos que podem eventualmente ocorrer no 
futuro. 

- Especial: É o dano que pode ser particularizado, aquele 
que não atinge a coletividade em geral; deve ser possível a 
identificação do particular atingido. 

- Anormal: É aquele que ultrapassa as dificuldades da vida 
comum, as dificuldades do cotidiano. 

- Direto e imediato: O prejuízo deve ser resultado direito 
e imediato da ação ou omissão do Estado, sem quebra do nexo 
causal. 

 
REPARAÇÃO DO DANO 
 
Quanto à reparação do dano, esta pode ser obtida 

administrativamente ou mediante ação de indenização junto 
ao Poder Judiciário. Para conseguir o ressarcimento do 
prejuízo, a vítima deverá demonstrar o nexo de causalidade 
entre o fato lesivo e o dano, bem como o valor do prejuízo.  

Uma vez indenizada a vítima, fica a pessoa jurídica com 
direito de regresso contra o responsável, isto é, com o direito 
de recuperar o valor da indenização junto ao agente que 
causou o dano, desde que este tenha agido com dolo ou culpa. 
Observe-se que não está sujeito a prazo prescricional a ação 
regressiva contra o agente público que agiu com dolo ou culpa 
para a recuperação dos valores pagos pelos cofres públicos, 
conforme inteligência do art. 37, parágrafo 5º da Constituição 
Federal: 

§5º: A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 
praticados por qualquer agente servidor ou não, que causem 
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 
ressarcimento. 

 
RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA E SUBSIDIÁRIA 
 
A responsabilidade primária tem relação com a 

centralização, ou seja, com o fato de os entes da federação 
atuarem de forma direta no alcance de seus objetivos, 
portanto, sem delegação. 

Dessa forma se presentes os requisitos para a 
responsabilização do Estado, a responsabilidade será 
primária. 

De outra banda, encontra-se a responsabilidade 
subsidiária que está intimamente ligada com a 
descentralização. 

A descentralização ocorre quando os entes da federação 
atuam por meio dos órgãos da administração indireta, ou seja, 
das autarquias, empresas públicas, etc, e das concessionárias e 
permissionárias. 

Nesse caso se houver um dano causado por um desses 
órgãos, ele será responsabilizado civilmente e, em não sendo 

suficiente o seu patrimônio para o pagamento da indenização, 
o Estado deverá fazê-lo, por isso diz-se que a responsabilidade 
é subsidiária, porque o Estado só será responsável quando o 
patrimônio do primeiro responsável não for o bastante para o 
cumprimento da indenização. 

 
CAUSAS EXCLUDENTES E ATENUANTES DA 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
 
A responsabilidade do Poder Público não existirá ou será 

atenuada quanto a conduta da Administração Pública não der 
causa ao prejuízo, ou concorrerem outras circunstâncias que 
possam afastar ou mitigar sua responsabilidade. Em geral, são 
chamadas causas excludentes da responsabilidade estatal; a 
força maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima e a 
culpa de terceiro. 

Nestes casos, não existindo nexo de causalidade entre a 
conduta da Administração e o dano ocorrido, a 
responsabilidade estatal será afastada.  

A força maior pode ser definida como um evento previsível 
ou não, porém excepcional e inevitável.  

Em regra, não há responsabilidade do Estado, contudo 
existe a possibilidade de responsabilizá-lo mesmo na 
ocorrência de uma circunstância de força maior, desde que a 
vítima comprove o comportamento culposo da Administração 
Pública. Por exemplo, num primeiro momento, uma enchente 
que causou danos a particulares pode ser entendida como uma 
hipótese de força maior e afastar a responsabilidade Estatal, 
contudo, se o particular comprovar que os bueiros entupidos 
concorreram para o incidente, o Estado também responderá, 
pois a prestação do serviço de limpeza pública foi deficiente.  

O caso fortuito é um evento imprevisível e, via de 
consequência, inevitável. Alguns autores diferenciam-no da 
força maior alegando que ele tem relação com o 
comportamento humano, enquanto a força maior deriva da 
natureza. Outros, atestam não haver diferença entre ambos. 

A regra é que o caso fortuito exclua a responsabilidade do 
Estado, contudo, se o dano for consequência de falha da 
Administração, poderá haver a responsabilização. Ex: 
rompimento de um cabo de energia elétrica por falta de 
manutenção ou por má colocação que cause a morte de uma 
pessoa. 

Nos casos em que está presente a culpa da vítima, duas 
situações podem surgir:  

a) O Estado não responde, desde que comprove que houve 
culpa exclusiva do lesado;  

b) O Estado responde parcialmente, se demonstrar que 
houve culpa concorrente do lesado para a ocorrência do dano.  

Em caso de culpa concorrente, aplica-se o disposto no art. 
945 do Código Civil: 

 
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o 

evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta 
a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 

 
A culpa de terceiro ocorre quando o dano é causado por 

pessoa diferente da vítima e do agente público.  
Observe-se que cabe ao Poder Público o ônus de provar a 

existência de excludente ou atenuante de responsabilidade. 
 
Responsabilidade Judicial: Também chamada de 

responsabilidade civil por ato do Judiciário. A regra é a 
irresponsabilidade, ou seja, a regra é que o Estado não seja 
responda pelos atos o Poder Judiciário. Há, contudo, uma única 
exceção prevista no art 5.º, inc. LXXV, da Constituição Federal, 
veja-se: 

 
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, 

assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; 
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O erro judicial configura-se quando a sentença é dada além 
dos limites fixados no ordenamento jurídico. Quando a 
sentença é reformada em segunda instância, não há erro 
judicial. 

A motivação da decisão serve para verificar se a sentença 
ultrapassa seus limites (consiste em mencionar o dispositivo 
legal aplicável e relacionar os fatos que concretamente 
levaram à sua aplicação). 

Se a pessoa fica presa além do tempo fixado na sentença, o 
Estado é sempre responsabilizado não importando que a 
pessoa não tenha ingressado com a ação competente para a 
soltura no momento cabível. Sequer pode-se falar em culpa 
concorrente, visto que é obrigação do Estado libertar a pessoa 
após o cumprimento da pena. 

 
Responsabilidade Legislativa: Também chamada de 

responsabilidade civil por ato do Legislativo. A regra é que não 
haja responsabilização do Estado, havendo, porém três 
exceções: 

- O Estado responde por leis inconstitucionais que 
causarem prejuízos a terceiros, desde que a 
inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade 

- O Estado responde pela omissão legislativa, ou seja, 
quando havia o dever de editar uma lei e o Poder Legislativo 
não a fez de forma que essa omissão causou dano a alguém. 

- Quando tratar-se de lei de efeito concreto, a saber, 
aquelas que destinam-se a regular especificamente uma 
situação, ex: leis orçamentárias. Nesse caso, havendo dano, há 
o dever de indenizar. 

 
Responsabilidade dos Agentes Públicos: Com relação à 

responsabilidade dos agentes públicos, podemos considerar 
que ao realizar funções públicas, os servidores públicos não 
estão desobrigados de se responsabilizar por seus atos, 
podendo ser os atos públicos quanto aos atos administrativos, 
além dos atos políticos, dependendo de sua função, cargo ou 
emprego. 

 
Para a atividade administrativa, este tipo de 

responsabilidade é indispensável para a atividade 
administrativa, ou seja, enquanto existir exercício irregular de 
direito ou poder, a responsabilidade deve constar. Desta 
forma, mantem-se a soberania e autenticidade dos órgãos 
públicos. 

 
O Estado terá direito de regresso contra o responsável, 

quando reparar o dano, ou seja, terá o direito de recuperar o 
valor da indenização, juntamente com o agente que causou o 
dano. 

 
Efetivamente, o direito de regresso, em sede de 

responsabilidade estatal, configura-se na pretensão do Estado 
em buscar do seu agente, responsável pelo dano, a 
recomposição do erário, uma vez desfalcado do montante 
destinado ao pagamento da indenização à vítima. Nesse 
aspecto, o direito de regresso é o direito assegurado ao Estado 
no sentido de dirigir sua pretensão indenizatória contra o 
agente responsável pelo dano, quando tenha este agido com 
culpa ou dolo. 

 
Direito de Regresso ou Ação de Regresso 
 
Nos casos em que se verificar a existência de culpa ou dolo 

na conduta do agente público causador do dano (Art. 37, §6º, 
CF), poderá o Estado propor ação regressiva, com a finalidade 
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de apurar a responsabilidade pessoal do agente, sempre 
partindo-se do pressuposto de que o Estado já foi condenado 
anteriormente. 

A entidade estatal que propuser a ação deverá demonstrar 
a ocorrência dos requisitos que comprovem a 
responsabilidade do agente, ou seja, ato, dano, nexo e culpa ou 
dolo. Caso o elemento subjetivo, representado pela culpa ou 
dolo, não esteja presente no caso concreto, haverá exclusão da 
responsabilidade do agente público. 

Note-se que a Administração Pública tem o dever de 
propor ação regressiva, em razão do princípio da 
indisponibilidade. Outra questão importante é que não há 
prazo para propositura da ação regressiva, uma vez que, por 
força do Art. 37, §5º da CF, esta é imprescritível. 

Ensina mais Alexandre Mazza25: quando se tratar de dano 
causado por agente ligado a empresas públicas, sociedades de 
economia mista, fundações governamentais, concessionários e 
permissionários, isto é, para pessoas jurídicas de direito 
privado, o prazo é de três anos (art. 206, § 3º, V, do CC) 
contados do trânsito em julgado da decisão condenatória. 

 
São pressupostos para a propositura da ação regressiva: 
 
1) condenação do Estado na ação indenizatória; 
2) trânsito em julgado da decisão condenatória; 
3) culpa ou dolo do agente; 
4) ausência de denunciação da lide na ação indenizatória. 
 
Importante ressaltar a denunciação à lide, que trata-se de 

uma ação secundária regressiva, podendo ser feita tanto pelo 
autor como pelo réu, será citada e denunciada a pessoa contra 
quem o denunciante tem pretensão indenizatória ou de 
reembolso. 

 
É uma espécie de garantia, permitida nos casos em que o 

denunciante defende em face do terceiro interveniente, seu 
direito de regresso alegado ou até mesmo um direito sub-
rogado. 

 
Reza o artigo 70 do Código de Processo Civil: 
 
Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: 
I – ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, 

cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa 
exercer o direito que da evicção lhe resulta; 

II – ao proprietário ou ao possuidor direto quando, por força 
de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do 
credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, 
exerça a posse direta da coisa demandada; 

III – àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a 
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a 
demanda. 

 
Para ARRUDA ALVIM: 
 
“Sendo feita a denunciação, teremos duas ações 

tramitando simultaneamente. Uma, a principal, movida pelo 
autor contra o réu; outra, eventual, movida pelo 
litisdenunciante contra o litisdenunciado. Diz-se que a 
segunda ação é eventual, porque somente terá resultado 
prático, se e quando o julgamento for desfavorável ao 
denunciante na primeira ação. Aí, então, é que se apreciará a 
sua procedência ou improcedência (art. 76) em si mesma: 
existe, ou não, o pretendido direito de regresso.” 26 

 
 
 

26 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil, vol. II. São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais. 7ª edição, 2000, p. 169 
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Questões 
 
01. (TRE/MA - Técnico Judiciário – Administrativo – 

IESES/2015). Sobre a responsabilidade civil do Estado, é 
correto afirmar:  

(A) A Constituição afasta expressamente o dever do Estado 
de indenizar o condenado por erro judiciário, assim como o 
que ficar preso além do tempo fixado na sentença.  

(B) A Constituição determina que o Estado somente 
responda por danos decorrentes de atos ilícitos, já que os 
danos decorrentes de atividade lícita do Estado não são 
indenizáveis, até porque não poderá haver direito à 
indenização se o Estado agir conforme a lei.  

(C) A Constituição prevê a responsabilidade do Estado 
fundada na culpa do agente, cabendo ao Estado a 
responsabilidade se comprovada a ação dolosa ou culposa do 
agente, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.   

(D) Com base no risco da atividade administrativa, a 
Constituição prevê a responsabilidade objetiva do Estado, 
pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 
02. (MPOG - Atividade Técnica - Direito, 

Administração, Ciências Contábeis e Economia – 
FUNCAB/2015). A responsabilidade civil do Estado estará 
caracterizada mesmo que inexista: 

(A) dano. 
(B) dever originário. 
(C) nexo causal. 
(D) culpa. 
(E) conduta. 
 
03. (TCE/RJ - Auditor Substituto – FGV/2015). Acerca 

da responsabilidade civil extracontratual do Estado, é correto 
afirmar que: 

(A) há responsabilidade do Estado por danos causados a 
particulares decorrentes de lei declarada inconstitucional pelo 
Poder Judiciário; 

(B) a responsabilidade civil das concessionárias e 
permissionárias de serviço público pressupõe a existência de 
falha na prestação do serviço;  

(C) o Estado é solidariamente responsável por quaisquer 
danos decorrentes de condutas das concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos; 

(D)  o direito de regresso é exercido pelo Estado contra 
seus agentes que, agindo no horário de trabalho, tenham 
intencionalmente dado causa a danos a terceiros; 

(E) a indenização devida pelo Estado à vítima deve ser 
proporcional ao grau de culpabilidade do agente estatal 
causador do dano. 

 
04. (PC/GO - Papiloscopista – FUNIVERSA/2015). A 

respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a 
alternativa correta. 

(A) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos apenas respondem objetivamente perante 
os usuários dos serviços, sendo subjetiva a responsabilidade 
por danos causados a não usuários dos serviços. 

(B) O STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que o 
prazo prescricional na hipótese de responsabilidade civil do 
Estado é de 3 anos. 

(C) O Estado responde por danos nucleares objetivamente, 
aplicando-se, nesta hipótese, a teoria do risco integral. 

(D) O Estado responderá objetivamente por atos 
praticados por seus agentes, aplicando-se em todo caso a 
teoria do risco administrativo. 

(E) O agente público responderá objetivamente pelos atos 
que causar nesta condição, cabendo ação regressiva contra ele 
por parte do Estado. 

05. (SAP e JUS/GO - Agente de Segurança Prisional – 
FUNIVERSA/2015). Acerca da responsabilidade civil do 
Estado, assinale a alternativa correta. 

(A) O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de 
morte de preso sob a sua custódia, independentemente da 
culpa dos agentes públicos. 

(B) Em caso de suicídio de um detento, a responsabilidade 
do Estado é subjetiva. 

(C) O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de 
morte de preso sob a sua custódia, mas o fato de tratar-se de 
responsabilidade objetiva do Estado não dispensa a prova da 
culpa nesses casos. 

(D) Em caso de suicídio de um detento, inexiste 
responsabilidade do Estado, pois este não tem a obrigação de 
proteger os detentos contra si mesmos. 

(E) O Estado possui responsabilidade subjetiva nos casos 
de homicídio de preso sob a sua custódia. 

 
06. (Prefeitura de Caieiras/SP - Assistente Legislativo - 

VUNESP/2015) A responsabilidade dos agentes públicos, 
quando, nesta qualidade, causam danos a terceiros, é: 

(A) cumulativa e objetiva. 
(B) individual e objetiva. 
(C) concorrente e objetiva. 
(D) regressiva e subjetiva. 
(E) subsidiária e subjetiva. 
 
07. (SEFAZ/MT - Auditor Fiscal Tributário da Receita 

Municipal - FGV/2014) Uma ambulância do Município, ao 
transportar um paciente de emergência, com os avisos 
luminosos e sonoros ligados, atropelou um pedestre que 
atravessava a rua fora da faixa, distraído com o seu telefone 
celular. Considerando o tema da responsabilidade civil da 
Administração Pública, assinale a afirmativa correta. 

(A) Está configurada a responsabilidade civil do Município, 
com suporte na teoria do risco integral, que afasta a 
necessidade de demonstração de culpa. 

(B) A responsabilidade civil do Município está afastada, 
mas o motorista da ambulância responde pelos danos 
causados, se agiu com culpa. 

(C) A responsabilidade do Município, no caso, depende da 
presença dos seguintes elementos: ação do agente estatal, 
dano, nexo de causalidade e culpa. 

(D) Não se configura, no caso descrito, a responsabilidade 
do Município, uma vez que as pessoas jurídicas de direito 
público somente respondem por atos ilícitos. 

(E) A responsabilidade do Município independe da 
demonstração de culpa do agente público, mas pode ser 
mitigada ou mesmo excluída caso seja demonstrada a culpa 
concorrente ou exclusiva da vítima. 

 
08. (TJ/RJ - Técnico de Atividade Judiciária - 

FGV/2014) Em relação à responsabilidade civil do Estado por 
danos causados ao particular, é correto afirmar que ela: 

(A) sempre será objetiva, independentemente do 
comportamento do Estado e de seus agentes, que pode ser 
omissivo ou comissivo; 

(B) sempre será subjetiva, exigindo que seja demonstrada 
a falta do serviço, o nexo de causalidade entre a conduta dos 
agentes do Estado e o resultado lesivo, bem como o dolo ou a 
culpa destes últimos; 

(C) será objetiva, na hipótese de atividade nuclear, gerando 
para os Estados e os Municípios o dever jurídico de indenizar 
todos os danos causados; 

(D) será sempre subjetiva, cabendo à vítima demonstrar a 
falta do serviço e o elemento subjetivo dos agentes do Estado, 
somente sendo afastado o dever de indenizar se demonstrada 
a culpa exclusiva da vítima; 
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(E) será objetiva no caso de atos comissivos dos agentes 
das pessoas jurídicas de direito público que, nessa qualidade, 
causem danos a terceiros. 

 
09. (TRE/ACRE - Analista Judiciário - FCC/2010) Com 

relação à responsabilidade civil do Estado, a ação regressiva é 
uma 

(A) medida de natureza administrativa de que dispõe a 
Administração para obrigar o agente, manu militari, a ressarcir 
o valor da indenização que pagou a terceiros em decorrência 
de conduta daquele. 

(B) medida administrativa que o lesado tem contra o 
agente público causador do dano. 

(C) ação judicial que o agente público tem contra a vítima 
de dano se não agiu com culpa. 

(D) ação judicial que o lesado tem contra o agente público 
causador do dano para buscar indenização. 

(E) ação judicial de natureza civil que a Administração tem 
contra o agente público ou o particular prestador de serviços 
públicos causador do dano a terceiros. 

 
10. (TRT/8ª REGIÃO - Analista Judiciário - FCC/2010) 

Um motorista dirigindo em uma estrada estadual cai com o 
veículo em um buraco próximo a uma obra de recapeamento 
do asfalto, do que resulta danos de grande monta no veículo e 
lesões graves no motorista. O acidente ocorreu por deficiência 
de sinalização, que era de responsabilidade de funcionário do 
Estado, responsável pela obra. Nesse caso, 

(A) o Estado responde pelos danos causados ao veículo, 
mas não pelas lesões corporais suportadas pela vítima. 

(B) a vítima pode acionar judicialmente o Estado para 
reparação dos danos porque ele responde, objetivamente, 
pelos atos dos seus agentes. 

(C) a vítima não pode acionar o Estado porque está 
evidente a culpa do agente, que é quem deve ser acionado. 

(D) se o Estado for acionado e pagar os danos, ele não pode 
processar o agente que deu causa ao acidente porque este 
estava no cumprimento do seu dever. 

(E) não cabe ação para reparação dos danos porque a 
estrada estava sendo recapeada e o motorista deveria tomar 
cuidado, mesmo sem existência de sinalização adequada. 

 
11. (TERESINA/PI- Procurador Municipal – FCC). 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao assunto 
apresentado. 

 
Responsabilidade extracontratual do Estado. 
(A) Para caracterizar a responsabilidade objetiva do 

Estado, faz-se necessário que o agente, ao causar o dano, aja 
nessa qualidade, ou seja, não basta ter a qualidade de agente 
público, pois, ainda que não o seja, não acarretará a 
responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver 
agindo no exercício de suas funções. 

(B) Quando ocorrer culpa concorrente da vítima, estar se- 
á diante de hipótese atenuante da responsabilidade do Estado, 
vez que esta se repartirá com a da vítima. 

(C) Quando chuvas provocarem enchentes na cidade, 
causando danos, o Estado não responderá, ainda que fique 
demonstrado que a realização de determinados serviços de 
limpeza teria impedido a enchente. 

(D) Sociedade de economia mista, prestadora de serviço 
público, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, se 
sujeita à regra da responsabilidade objetiva do Estado. 

(E) Para caracterizar a responsabilidade objetiva do 
Estado, um dos requisitos é que o dano seja causado por agente 
do Estado, o que abrange todas as categorias de agentes 
públicos, como agentes políticos, servidores públicos ou 
mesmo particulares em colaboração. 

 

12. (TJ/SP - Juiz – VUNESP). A responsabilidade civil 
extracontratual no direito brasileiro 

(A) é afastada em caso de estado de necessidade, pois o 
autor do dano não responde pelos prejuízos causados. 

(B) não é afastada em caso de estado de necessidade, pois 
o autor do dano responde pelos prejuízos causados. 

(C) não é afastada em caso de estado de necessidade, mas 
apenas o causador do perigo responde pelos danos causados. 

(D) é afastada, respondendo apenas aquele em defesa de 
quem se causou o dano. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: D 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

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

(...) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. 

 
02. Resposta: D 
O Brasil não adota a Teoria da Culpa. Valendo-se do art. 37, 

§ 6º, da CF, o STF consagrou o entendimento de que são os 
seguintes requisitos que compõem a responsabilidade civil no 
Brasil: 

(a) dano; (b) alteridade do dano; (c) nexo causal; (d) ato 
estatal; (e) ausência de causa excludente da responsabilidade 
estatal. 

 
03. Resposta: A 
O Estado responde pelo dano causado em decorrência de 

ato praticado com fundamento em lei declarada 
inconstitucional. Contudo, o dever de indenizar o lesado por 
dano oriundo de ato legislativo ou de ato administrativo 
decorrente de seu estrito cumprimento depende da declaração 
prévia e judicial da inconstitucionalidade da lei correlata. 

 
04. Resposta: C 
Nesta teoria, a indenização é sustentada mesmo nos casos 

de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e 
força maior. Portanto, não admite-se, quando diante da teoria 
do risco integral, qualquer forma de excludente de 
irresponsabilidade. A teoria do risco integral vem sido aceita 
em casos onde a atividade desenvolvida pelo Estado traz 
consigo um risco maior do que o normal, como por exemplo, 
transporte aéreo e desenvolvimento de tecnologia nuclear. 

 
05. Resposta: A 
INF. 520 STJ:  A Administração Pública está obrigada ao 

pagamento de pensão e indenização por danos morais no caso 
de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de 
estabelecimento prisional mantido pelo Estado. Nessas 
hipóteses, não é necessário perquirir eventual culpa da 
Administração Pública. Na verdade, a responsabilidade civil 
estatal pela integridade dos presidiários é OBJETIVA. STJ. 2ª 
Turma. AgRg no REsp 1.305.259-SC, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 2/4/2013. 

 
06. Resposta: D 
A responsabilidade dos agentes públicos é regressiva e 

subjetiva. É regressiva, uma vez que, primeiro, as pessoas 
jurídicas indenizam os prejuízos causados a terceiros, depois, 
ingressam com ação judicial contra os agentes se estes forem 
os causadores do dano. É subjetiva, porque, o servidor só 
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indenizará prejuízos que tenha causado em caso de dolo ou de 
culpa. (art. 37, §6º, da CF).  

 
07. Resposta: E 
Na hipótese apresentada a responsabilidade do Município 

é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa do 
agente público, mas pode ser mitigada ou mesmo excluída caso 
seja demonstrada a culpa concorrente ou exclusiva da vítima. 

 
08. Resposta: E 
A responsabilidade do Estado por danos causados ao 

particular será, em regra, objetiva. Contudo, a 
responsabilidade do Poder Público não existirá ou será 
atenuada quanto a conduta da Administração Pública não der 
causa ao prejuízo, ou concorrem outras circunstâncias que 
possam afastar ou mitigar sua responsabilidade. Assim, no 
caso de atos comissivos dos agentes das pessoas jurídicas de 
direito público que, nessa qualidade, causem danos a terceiros 
a responsabilidade civil do Estado é objetiva. 

 
09. Resposta: E 
O direito de regresso, de acordo com o ensinamentos do 

doutrinador Cretella Júnior é: “...o poder-dever que tem o 
Estado de exigir do funcionário público, causador de dano ao 
particular, a repetição da quantia que a Fazenda Pública teve 
de adiantar à vítima de ação ou omissão, decorrente do mau 
funcionamento do serviço público, por dolo ou culpa do 
agente”. A ação regressiva é ação judicial de natureza civil que 
a Administração tem contra o agente público ou o particular 
prestador de serviços públicos causador do dano a terceiros. 

 
10. Resposta: B 
Na hipótese apresentada, é correto afirmar que a vítima 

pode acionar judicialmente o Estado para reparação dos 
danos, porque ele responde, objetivamente, pelos atos dos 
seus agentes. 

 
11. Resposta: C 
Nos casos de fenômenos da natureza a responsabilidade 

será do tipo subjetiva. Então caso seja comprovada a omissão 
culposa do Estado cabe a ele a indenização dos danos 
causados. E a questão não afirma isso. 

 
12. Resposta: B 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO DE NECESSIDADE. 
DEVER DE INDENIZAR. SÚMULAS 83. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO 

1. Embora a lei declare que o ato praticado em estado de 
necessidade seja lícito, não libera quem o pratica de reparar o 
prejuízo que causou, podendo ajuizar ação regressiva 
posteriormente para se ressarcir das despesas efetuadas. 
Precedentes. 2. Agravo improvido. (STJ - 4ªT., AgRg no Ag 
789.883/MG , Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 04.06.2007, 
p. 363). 

 

 
 

Código de Ética Profissional do Serviço Público – 
Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 1994 

                                                 
27 MULLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2014, p. 37. 
28 BORTOLETO, Leandro; e MÜLLER, Perla. Noções de Ética no 
Serviço Público. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, p.37. 

De acordo com Perla Muller27, a modernidade tem 
experimentado, cada vez mais, uma perda de padrões éticos. 
Diante a complexidade da vida nos dias atuais, tornou-se 
extremamente difícil ao homem médio a distinção entre o bem 
e o mal, o honesto e o desonesto, a virtude e o vício. Tal 
situação tem exigido uma crescente ampliação do Direito ao 
campo antes reservado à moral e à ética. O que antes era 
resolvido pela consciência do homem, hoje passa a ser regido 
pelo formalismo do Direito. É neste contexto que se destacam 
os “códigos de ética”, que se caracterizam por princípios e 
regras que visam justamente definir condutas a serem 
seguidas por um determinado grupo de profissionais. 

A necessidade de se definir os caminhos éticos a serem 
seguidos pelos profissionais de cada ramo específico fez 
multiplicar, nos últimos anos, os chamados “códigos de ética” 
relativos às mais diversas profissões (código de ética da 
advocacia, código de ética da medicina, etc.). 

Não poderia ser diferente em relação à profissão dos 
servidores públicos, sobretudo quando se leva em 
consideração que a Administração Pública deve se pautar pelo 
princípio da moralidade, sendo exigido de seus agentes, aos 
quais se incumbe a materialização da vontade do Estado por 
meio de atos e procedimentos administrativos – um 
comportamento regido pela ética.28 

Considerados os princípios administrativos basilares do 
art. 37 da CF, destaca-se a existência de um diploma específico 
que estabelece a ação ética esperada dos servidores públicos, 
qual seja o Decreto n° 1.171/94.  

Outrossim, os “códigos de ética” são mais que um mero 
conjunto de leis a serem observadas por seus destinatários, no 
caso os servidores públicos, sob pena da sanção estatal. Os 
códigos de ética são, na realidade um conjunto de normas a 
serem observadas, não por medo da violência do Estado por 
sua inobservância (sanção), mas por senso e consciência moral 
livre, autônoma e íntima, por convicção interna, de que os 
serviços públicos devem orientar-se à consecução do bem 
comum e prestígio à solidariedade social como meios de 
sobrevivência e harmonia da sociedade para o que se exige o 
estrito respeito ao elemento ético que deve compor todo o agir 
humano.29 

No que se refere aos Servidores Públicos Civis do Poder 
Executivo Federal, que interessa ao nosso estudo, o Governo 
Federal, por meio do Decreto nº 1.171/94, instituiu o Código 
de ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal. Na “Exposição de Motivos” do ato 
normativo, destaca-se que o objetivo pretendido é “instalar, na 
Administração Pública, a consciência ética na conduta do 
servidor público, com o restaurar da sua dignidade e da sua 
honorabilidade, criando assim incentivos à prática da 
solidariedade social”, bem como, expressamente, informar ao 
cidadão usuário dos serviços públicos “a adesão do Estado ao 
entendimento doutrinário de que sua conduta conforme à 
Ética consolida efetivamente o Poder, criando em torno da 
autoridade a colaboração espontânea da cidadania, em 
decorrência da consequente obtenção de serviços públicos 
mais satisfatórios”.30 

Vale lembrar que o Código de Ética foi expedido pelo 
Presidente da República, considerada a atribuição da 
Constituição Federal para dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração pública federal, conforme 
art. 84, IV e VI da Constituição Federal: "IV - sancionar, 
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos 
e regulamentos para sua fiel execução; [...] VI - dispor, 
mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de 

29 MULLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2014, p. 38. 
30 MULLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2014, p. 38. 

11.5. Decretos Presidenciais nº 
1.171/1994 e nº 6.029/2007. 
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despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos". 
Exatamente por causa desta atribuição que o Código de Ética 
em estudo adota a forma de decreto e não de lei, já que as leis 
são elaboradas pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional).  

O Decreto n° 1.171/94 é um exemplo do chamado poder 
regulamentar inerente ao Executivo, que se perfaz em 
decretos regulamentares. Embora sejam factíveis decretos 
autônomos31, não é o caso do decreto em estudo, o qual 
encontra conexão com diplomas como as Leis n° 8.112/90 
(regime jurídico dos servidores públicos federais) e Lei n° 
8.429/92 (lei de improbidade administrativa), além da 
Constituição Federal. 

Disso extrai-se que a adoção da forma de decreto não 
significa, de forma alguma, que suas diretrizes não sejam 
obrigatórias: o servidor público federal que desobedecê-las 
estará sujeito à apuração de sua conduta perante a respectiva 
Comissão de Ética, que enviará informações ao processo 
administrativo disciplinar, podendo gerar até mesmo a perda 
do cargo, ou aplicará a pena de censura nos casos menos 
graves. 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal divide-se da seguinte maneira: 

 
Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal – Decreto Nº 

1.171/94 
Capítulo I Capítulo II 

Seção I – Das regras 
deontológicas; 

Seção II – Dos principais 
deveres do servidor público; 

Seção III – Das vedações 
ao servidor público. 

 
Das comissões de ética. 

 
O Código de Ética dos Servidores Públicos foi aprovado 

pelo Decreto Federal 1.171/94 para os servidores públicos do 
Poder Executivo Federal com o objetivo de impor as regras que 
norteiam os princípios, deveres e proibições, os fundamentos 
e as regras morais que devem ser seguidas pelos servidores 
públicos do Poder Executivo Federal. 

As regras deontológicas, previstas no Capítulo I, Seção I, 
são os valores morais que devem reger determinado grupo 
social, no caso, os servidores públicos do Poder Executivo 
Federal. 

Os servidores públicos devem ter consciência de que seus 
atos são regidos por princípios éticos e morais, devendo 
ponderar a legalidade e a finalidade dos atos administrativos, 
para preservar a moralidade de todos os atos administrativos 
que praticar. 

Outrossim, o Capítulo I, Seção II, trata dos deveres do 
servidor público, que devem ser seguidos, para preservação, 
também, da moralidade e legalidade dos atos administrativos. 

Já o Capítulo I, Seção III, trata das proibições feitas ao 
servidor público em questão, como por exemplo, não 
prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores 
ou de cidadãos que deles dependam. 

Por fim, o Capítulo II, trata das comissões de ética que 
devem ter em todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou 
em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições 
delegadas pelo poder público. 

 
Segue abaixo a lei na íntegra: 
 
 
 

                                                 
31 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 15. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

DECRETO Nº 1.171/1994 
 
Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal. 
 
Art. 1° Fica aprovado o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com 
este baixa. 

 
Art. 2° Os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta e indireta implementarão, em sessenta dias, as 
providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, 
inclusive mediante a Constituição da respectiva Comissão de 
Ética, integrada por três servidores ou empregados titulares 
de cargo efetivo ou emprego permanente. 

Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será 
comunicada à Secretaria da Administração Federal da 
Presidência da República, com a indicação dos respectivos 
membros titulares e suplentes. 

 
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Como afirma Perla Muller32, de acordo com o artigo 2º 

do Decreto, foi determinado à época que os órgãos da 
administração direta e as entidades da administração 
indireta federal deveriam implementar, no prazo de 
sessenta dias, “as providências necessárias à plena 
vigência do Código de Ética, inclusive mediante a 
Constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada 
por três servidores ou empregados titulares de cargo 
efetivo ou emprego permanente” e, posteriormente, a 
constituição da Comissão de Ética deveria ser comunicada 
à, então existente, Secretaria da Administração Federal 
Presidência da República, com a indicação dos respectivos 
membros titulares e suplentes. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR 

PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
Seção I 

Das Regras Deontológicas 
 
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 

dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou 
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do 
próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da honra e da tradição 
dos serviços públicos. 

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o 
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir 
somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as 
regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição 
Federal. 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à 
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia 
de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a 
legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que 
poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 

IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos 
tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele 
próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a 
moralidade administrativa se integre no Direito, como 

32 MULLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2014, p. 38. 
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elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, 
erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. 

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante 
a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu 
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da 
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como 
seu maior patrimônio. 

VI - A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada 
servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta 
do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir 
o seu bom conceito na vida funcional. 

VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações 
policiais ou interesse superior do Estado e da Administração 
Pública, a serem preservados em processo previamente 
declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de 
qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e 
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético 
contra o bem comum, imputável a quem a negar. 

VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses 
da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. 
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder 
corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que 
sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto 
mais a de uma Nação. 

IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 
dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela 
disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos 
direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da 
mesma forma, causar danos a qualquer bem pertencente ao 
patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má 
vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa 
vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas 
esperanças e seus esforços para construí-los. 

X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de 
solução que compete ao setor em que exerça suas funções, 
permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza 
apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas 
principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços 
públicos. 

XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 
legais de seus superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os 
repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, 
às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo 
imprudência no desempenho da função pública. 

XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que 
quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

XIII - O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura 
organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, 
colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua 
atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento 
e o engrandecimento da Nação. 

 
Seção II 

Dos Principais Deveres do Servidor Público 
 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função 

ou emprego público de que seja titular; 
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente 
resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de 
filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos 
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim 
de evitar dano moral ao usuário; 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver 
diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem 
comum; 

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição 
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo; 

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o 
público; 

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na adequada prestação 
dos serviços públicos; 

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos 
os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de 
preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, 
idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, 
dessa forma, de causar-lhes dano moral; 

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, 
de contratantes, interessados e outros que visem obter 
quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva; 

l) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua 
ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo 
negativamente em todo o sistema; 

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e 
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo 
as providências cabíveis; 

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, 
seguindo os métodos mais adequados à sua organização e 
distribuição; 

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem 
com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo 
a realização do bem comum; 

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas 
ao exercício da função; 

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de 
serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas 
funções; 

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as 
instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto 
quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo 
tudo sempre em boa ordem. 

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por 
quem de direito; 

t) exercer com estrita moderação as prerrogativas 
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo 
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do 
serviço público e dos jurisdicionados administrativos; 

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse 
público, mesmo que observando as formalidades legais e não 
cometendo qualquer violação expressa à lei; 

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe 
sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu 
integral cumprimento. 

 
Seção III 

Das Vedações ao Servidor Público 
 

XV - E vedado ao servidor público; 
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 

posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem; 
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b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam; 

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao 
Código de Ética de sua profissão; 

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister; 

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram 
no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos 
ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer 
tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, 
doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou 
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para 
influenciar outro servidor para o mesmo fim; 

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 
encaminhar para providências; 

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do 
atendimento em serviços públicos; 

j) desviar servidor público para atendimento a interesse 
particular; 

l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente 
autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público; 

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros; 

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 
habitualmente; 

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente 
contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa 
humana; 

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome 
a empreendimentos de cunho duvidoso. 

 
CAPÍTULO II 

DAS COMISSÕES DE ÉTICA 
 
XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou 
em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições 
delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão 
de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética 
profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com 
o patrimônio público, competindo-lhe conhecer 
concretamente de imputação ou de procedimento susceptível 
de censura; 

XVII (Revogado); 
XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos 

organismos encarregados da execução do quadro de carreira 
dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o 
efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os 
demais procedimentos próprios da carreira do servidor 
público; 

XIX - (Revogado); 
XX - (Revogado); 
XXI (Revogado); 
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão 

de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do 

                                                 
33 MULLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2014, p. 39. 
34 BORTOLETO, Leandro; e MÜLLER, Perla. Noções de Ética no 
Serviço Público. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, p.39. 

respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, 
com ciência do faltoso; 

XXIII (Revogado); 
XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, 

entende-se por servidor público todo aquele que, por força de 
lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de 
natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que 
sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as 
autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou 
em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

 
Definição de Servidor Público para Fins de 
Apuração de Comprometimento Ético 

Aquele que 
por força de: 

Preste 
Serviços de 
Natureza: 

Desde que 
ligado: 

- Lei; 
- Contrato 

ou; 
- Qualquer 

Ato Jurídico. 

- 
Permanente; 

- 
Temporária; 

- 
Excepcional; 

Ainda que 
sem retribuição 

financeira. 

- Direta ou; 
- 

Indiretamente; 
A qualquer 

órgão do poder 
estatal, como as 
autarquias, as 

fundações 
públicas, as 
entidades 

paraestatais, as 
empresas públicas 
e as sociedades de 
economia mista, 
ou em qualquer 

setor onde 
prevaleça o 

interesse do 
Estado. 

 
Para Perla Muller33, conforme anteriormente apontado, é 

de extrema necessidade compelir os agentes públicos a 
seguirem um padrão ético condizente com a moralidade que 
deve cercar os atos administrativos, de modo que o próprio 
Estado edita normas deontológicas, ditando limites à ação de 
seus servidores, encontrando-se positivados, além de normas 
e princípios gerais, normas específicas aos diversos setores da 
Administração Pública. 

Quanto às Regras Deontológicas, as mesmas são insertas 
nos chamados “códigos de ética” que positivam os princípios 
éticos na forma das normas jurídicas que, por um lado, 
impõem-se como elemento obrigatório da conduta do servidor 
público e, por outro lado, apresentam-se como “informativos” 
aos usuários dos serviços públicos de que devem ser tratados 
com respeito e dignidade, bem como de que os atos e 
processos administrativos devem ser dotados de moralidade 
como condição de sua eficácia e validade.34 

Como se vê, o Código de Ética dos Servidores Públicos 
Federais, reforça a ideia, logo em seu primeiro dispositivo legal 
(inciso I), de que o servidor público deve manter seu 
comportamento e seus atos sempre direcionados pelos 
princípios morais. Tal determinação decorre obviamente do 
princípio da moralidade previsto expressamente na 
Constituição Federal de 1988.35 

 
 
 

35 MULLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2014, p. 40. 
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Conduta do Servidor Público 
Moralidade, 

dignidade, decoro, zelo, 
eficácia. 

Dentro do serviço 
público e fora dele – 

Comportamento dentro da 
moralidade para 

preservação da honra e 
tradição dos serviços 

públicos. 
 
Deve o servidor perseguir sempre o “equilíbrio entre 

a legalidade e a finalidade” para concluir sobre a moralidade, 
conforme nos informa o inciso III do código de ética. Sendo 
assim, o ato administrativo não pode se pautar somente pela 
legalidade sem que observe uma finalidade que satisfaça o 
interesse público. Por outro lado, o ato ilegal não se convalesce 
pelo simples fato de ser mais vantajoso para o interesse 
público. O que deve se buscar é a perfeita simbiose entre a 
legalidade e o interesse público.36 

 
Decisões do Servidor devem sempre ponderar entre: 

Legal x Ilegal Honesto x Desonesto 
(moralidade do ato) e 

Preponderância do 
Interesse Público 

Justo x Injusto 
Conveniente x 
Inconveniente 

Oportuno x Inoportuno 
 

Observe: 
 
Remuneração do Servidor pela Sociedade → 

Contraprestação: Serviço Público de qualidade e pautado 
pela moralidade. 

 
Serviço Público prestado com virtude e eficácia = 

Benefício ao próprio servidor na vida social; 
Conduta viciada e desregrada na vida social = Prejuízo 

ao servidor no ambiente de trabalho. 
 
Conforme deflui do inciso VII do Código de Ética, a 

publicidade é o que permite a transparência dos atos 
administrativos. Sem dúvida, somente com a transparência 
dos atos administrativos é que se pode avaliar se o ato está ou 
não em sintonia com a moralidade. Portanto, somente se 
admite sigilo quando a segurança nacional assim o exigir, ou 
em caso de investigações policiais ou, ainda, na hipótese de 
existir interesse do Estado e da Administração Pública, 
devendo, nesses casos, ser previamente declarado o sigilo, 
seguindo-se, para tanto, os termos da lei.37 

 
REGRA EXCEÇÃO 

Publicidade de todo e 
qualquer ato 

administrativo; requisito de 
eficácia e moralidade. 

Sigilo declarado em 
processo nos termos da lei, 

em caso de: Segurança 
Nacional, investigações 

policiais, e interesse 
superior do Estado e da 
Administração Pública. 

 
Quanto aos principais deveres do servidor público, o 

servidor deve ter consciência de que: os Princípios Éticos: 
- Regem o seu trabalho; 
- Materializam-se na adequada prestação do serviço 

público. 
 
 
 

                                                 
36 MULLER, Perla. Noções de Ética no Serviço Público. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2014, p. 41. 
37 BORTOLETO, Leandro; e MÜLLER, Perla. Noções de Ética no 
Serviço Público. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, p.42. 

É DEVER DO SERVIDOR 
Ser: 

- Probo; 
- Reto; 
- Leal; 
- Justo. 

Demonstrando toda a 
integridade do seu caráter; 

Escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas 

opções, a melhor e a mais 
vantajosa para o bem comum. 

 
Das Comissões de Ética: 
 
“Estabelecido um código de ética, para uma classe, cada 

indivíduo a ele passa a subordinar-se, sob pena de incorrer em 
transgressão, punível pelo órgão competente, incumbido de 
fiscalizar o exercício profissional. [...] A fiscalização do 
exercício da profissão pelos órgãos de classe compreende as 
fases preventiva (ou educacional) e executiva (ou de direta 
verificação da qualidade das práticas). Grande parte dos erros 
cometidos derivam-se em parte do pouco conhecimento sobre 
a conduta, ou seja, da educação insuficiente, e outra parte, bem 
menor, deriva-se de atos propositadamente praticados. Os 
órgãos de fiscalização assumem, por conseguinte, um papel 
relevante de garantia sobre a qualidade dos serviços prestados 
e da conduta humana dos profissionais” 38. 

Com efeito, as Comissões de Ética possuem função de 
orientação e aconselhamento, devendo se fazer presentes 
em todo órgão ou entidade da administração direta ou 
indireta. 

A Comissão de Ética não tem por finalidade aplicar sanções 
disciplinares contra os servidores Civis. Muito pelo contrário: 
a sua atuação tem por princípio evitar a instauração desses 
processos, mediante trabalho de orientação e 
aconselhamento. A finalidade do código de ética consiste em 
produzir na pessoa do servidor público a consciência de sua 
adesão às normas ético-profissionais preexistentes à luz de um 
espírito crítico, para efeito de facilitar a prática do 
cumprimento dos deveres legais por parte de cada um e, em 
consequência, o resgate do respeito ao serviço público e à 
dignidade social de cada servidor. O objetivo deste código é a 
divulgação ampla dos deveres e das vedações previstas, 
através de um trabalho de cunho educativo com os servidores 
públicos federais. 

A única sanção que pode ser aplicada diretamente pela 
Comissão de Ética é a de censura, que é a pena mais branda 
pela prática de uma conduta inadequada que seja praticada no 
exercício das funções. Nos demais casos, caberá sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, sendo que a Comissão de 
Ética fornecerá elementos para instrução. 

Censura é o poder do Estado de interditar ou restringir a 
livre manifestação de pensamento, oral ou escrito, quando se 
considera que tal pode ameaçar a ordem pública vigente. 

 
XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, 

entende-se por servidor público todo aquele que, por força de 
lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de 
natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que 
sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as 
autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou 
em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

 
Este último inciso do Código de Ética é de fundamental 

importância para fins de concurso público, pois define quem é 
o servidor público que se sujeita a ele.  

38 SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
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“Uma classe profissional caracteriza-se pela 
homogeneidade do trabalho executado, pela natureza do 
conhecimento exigido preferencialmente para tal execução e 
pela identidade de habilitação para o exercício da mesma. A 
classe profissional é, pois, um grupo dentro da sociedade, 
específico, definido por sua especialidade de desempenho de 
tarefa” 39. 

Elementos do conceito de servidor público:  
a) Instrumento de vinculação: por força de lei (por 

exemplo, prestação de serviços como jurado ou mesário), 
contrato (contratação direta, sem concurso público, para 
atender a uma urgência ou emergência) ou qualquer outro ato 
jurídico (é o caso da nomeação por aprovação em concurso 
público) - enfim, não importa o instrumento da vinculação à 
administração pública, desde que esteja realmente vinculado;  

b) Serviço prestado: permanente, temporário ou 
excepcional - isto é, ainda que preste o serviço só por um dia, 
como no caso do mesário de eleição, é servidor público, da 
mesma forma que aquele que foi aprovado em concurso 
público e tomou posse; com ou sem retribuição financeira - 
por exemplo, o jurado não recebe por seus serviços, mas não 
deixa de ser servidor público; 

c) Instituição ou órgão de prestação: ligado à 
administração direta ou indireta, isto é, a qualquer órgão que 
tenha algum vínculo com o poder estatal. O conceito é o 
mais amplo possível, abrangendo autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
enfim, qualquer entidade ou setor que vise atender o interesse 
do Estado. 

 
Atenção! 
 
De acordo com Perla Muller40, a Seção II do Código de Ética, 

no inciso XIV, elenca os principais deveres do servidor público, 
que estão encadeados nas alíneas “a” a “v” do dispositivo.  

 
É INDISPENSÁVEL a leitura e memorização dos 

deveres, pois são cobrados com bastante frequência nas 
provas de Técnico e Analista, atentando-se, ainda, para não 
se fazer confusão com os deveres elencados no Artigo 116 
da Lei Nº 8.112/90, especialmente porque as sanções são 
diferentes.  

CUIDADO! 
 
No caso específico do servidor público federal, nos termos 

do artigo 127, da Lei nº 8.112/90, as penas disciplinares 
passíveis de aplicação são: advertência, suspensão, demissão, 
cassação de aposentadoria e disponibilidade, destituição de 
cargo em comissão e destituição de função comissionada. 

Quanto ao Decreto 1171/94, deve ser ressaltado que a 
única pena passível de aplicação pela Comissão de Ética, com 
fundamento no Código de Ética, é a censura, conforme os 
incisos XVI e XXII. Nenhuma outra é possível. Entretanto, 
determinado fato praticado pelo servidor pode ser, 
simultaneamente, falta ética e infração disciplinar e penal e, 
assim, poderá haver a responsabilização do servidor em cada 
uma das esferas. 

O inciso XXII determina, ainda, que para a aplicação da 
pena de censura pela Comissão de Ética deverá haver a 
devida fundamentação em parecer, que deve ser assinado 
por todos os membros da comissão, devendo ser dada 
ciência ao servidor infrator. 

Foi atribuída, também, às comissões a função de fornecer 
os registros de conduta ética dos servidores aos respectivos 
órgãos públicos, para instruir promoções e demais 
procedimentos inerentes à carreira (inciso XVIII). 

 

                                                 
39 SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

O servidor deve ter consciência de que: 
Princípios Éticos Regem o seu trabalho; 

Materializam-se na 
adequada prestação do 

serviço público 
 
O Servidor Deve: 
 
Cumprir as tarefas; 
Ter respeito à hierarquia; 
Resistir e denunciar todas as pressões; 
Comunicar imediatamente a seus superiores todo e 

quaisquer atos ou fatos contrários ao interesse público; 
Exercer suas atribuições. 
 
Em relação aos Usuários de Serviço Público, o Servidor 

Público deve: 
 
Tratar cuidadosamente; 
Ser cortês; 
Ter: urbanidade, disponibilidade e atenção. 
 

Questões 
 

01. (CFP – Analista Técnico – Quadrix/2016) Segundo o 
Decreto nº 1.171/94, que aprova o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são 
deveres fundamentais do servidor público, exceto: 

(A) manter-se atualizado com as instruções, as normas de 
serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas 
funções. 

(B) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por 
quem de direito. 

(C) exercer com estrita austeridade as prerrogativas 
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo 
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do 
serviço público e dos jurisdicionados administrativos. 

(D) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse 
público, mesmo que observando as formalidades legais e não 
cometendo qualquer violação expressa à lei. 

(E) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe 
sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu 
integral cumprimento. 

 
02. (UFPA – Assistente em Administração – 

CEPS/UFPA/2015) De acordo com o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal (Decreto nº 1.171/94), é vedado, dentre outros, ao 
servidor público 

(A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 
posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem; usar de artifício para procrastinar ou 
dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material; alterar ou deturpar o 
teor de documentos que deva encaminhar para providências; 
apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 
habitualmente; atender com presteza. 

(B) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 
posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem; prejudicar deliberadamente a reputação de 
outros servidores ou de cidadãos que deles dependam; 
guardar sigilo sobre assunto da repartição; alterar ou deturpar 
o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 
apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 
habitualmente. 

40 BORTOLETO, Leandro; e MÜLLER, Perla. Noções de Ética no 
Serviço Público. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014, p.44. 
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(C) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 
posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem; prejudicar deliberadamente a reputação de 
outros servidores ou de cidadãos que deles dependam; usar de 
artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
material; alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 
encaminhar para providências; apresentar-se embriagado no 
serviço ou fora dele habitualmente. 

(D) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 
posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem; tratar com urbanidade as pessoas; 
prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores 
ou de cidadãos que deles dependam; usar de artifício para 
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 
apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 
habitualmente. 

(E) observar as normas legais e regulamentares; 
prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores 
ou de cidadãos que deles dependam; usar de artifício para 
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; alterar 
ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para 
providências; apresentar-se embriagado no serviço ou fora 
dele habitualmente. 

 
03. (IF/TO – Enfermeiro do Trabalho – IF/TO/2015) 

Segundo o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, Decreto nº 1.171/94, são vedações 
destinadas ao servidor, exceto: 

(A) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, 
seguindo os métodos mais adequados à sua organização e 
distribuição. 

(B) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 
seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister. 

(C) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 
comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 
familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 
missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim 

(D) Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente 
contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa 
humana. 

(E) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do 
atendimento em serviços públicos. 

 
04. (UFF – Auxiliar em Administração – COSEAC/2015) 

Servidor que se apresenta embriagado no serviço; servidor 
que representa contra superior hierárquico que viola dever 
funcional. Pelas regras previstas no Código de Ética do 
Servidor Público Federal (Decreto n° 1.171/94): 

(A) a segunda conduta não viola o Código; a primeira só 
viola o Código se for habitual. 

(B) a segunda conduta viola o Código; a primeira, não. 
(C) ambas as condutas violam o Código. 
(D) nenhuma das condutas viola o Código. 
(E) a primeira conduta viola o Código; a segunda, não. 
 
05. (UFRB – Assistente em Administração – 

FUNRIO/2015) Não constitui vedação ao servidor público nos 
termos de seu Código de Ética, Decreto nº 1.171/94: 

(A) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam. 

(B) Apresentar-se embriagado no serviço, porém não fora 
dele, mesmo que habitualmente. 

(C) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros. 

(D) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 
seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister. 

(E) Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu 
nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 

 
06. (DEPEN – Conhecimentos Básicos para Agente e 

Técnico – CESPE/2015) Com base no Decreto n.º 
1.171/1994, na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 8.429/1992, 
julgue o próximo item. 

De acordo com o decreto mencionado, a remoção é uma 
das penalidades aplicáveis ao servidor por comissões de ética. 

(....) Certo                           (....) Errado 
 
07. (MEC – Conhecimentos Básicos – CESPE/2015) 

Consoante o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994), 
julgue o item seguinte. 

O servidor que tem seu nome ligado a empreendimentos 
de cunho duvidoso fere o Regime Jurídico dos servidores 
públicos (Lei n.º 8.112/1990), mas não seu Código de Ética 
(Decreto n.º 1.171/1994). 

(....) Certo                           (....) Errado 
 
08. (MPU – Analista do MPU – CESPE/2015) 

Considerando as disposições do Decreto n.º 1.171/1994 e as 
resoluções da Comissão de Ética Pública da Presidência da 
República (CEP), julgue o item a seguir.  

É vedado ao servidor público, conforme o Decreto n.º 
1.171/1994, retirar da repartição pública qualquer 
documento pertencente ao patrimônio público, salvo se 
estiver legalmente autorizado a fazê-lo. 

(....) Certo                           (....) Errado 
 
09. (CRF/TO – Assistente Administrativo – 

CRF/TO/2015) O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, 
aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal e trata da conduta do servidor 
público. Nesse sentido, indique a conduta que não é vedada ao 
servidor: 

(A) O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 
posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem. 

(B) Exercer com estrita moderação as prerrogativas 
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo 
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do 
serviço público e dos jurisdicionados administrativos. 

(C) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam. 

(D) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material. 

 
10. (MDS – Atividades Técnicas de Suporte – 

CETRO/2015) De acordo com o previsto no Decreto nº 
1.171/1994, que aprova o Código de Ética do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
correta.   

(A) A aplicação do Código de Ética padece de 
regulamentação legal, a qual ainda não está em vigor.  

(B) O Código de Ética é aplicável, obrigatoriamente, aos 
servidores e empregados dos órgãos e entidades da 
Administração Pública direta e indireta para os níveis federal, 
estadual e municipal.   

(C) O Código de Ética é aplicável aos servidores e 
empregados dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta.   

(D) O Código de Ética é, obrigatoriamente, aplicável apenas 
aos servidores e empregados dos órgãos e entidade da 
Administração Pública direta.   
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(E) O Código de Ética somente é aplicável, 
obrigatoriamente, aos servidores públicos, e, 
facultativamente, aos empregados de órgãos e entidades da 
Administração Pública indireta. 

 
11. (UFSJ – Auxiliar em Administração – UFSJ/2015) 

Genésio Tavares, servidor público efetivo da Universidade 
Federal de São João del Rei (UFSJ), retirou do seu local de 
trabalho, sem estar legalmente autorizado, 20 folhas de papel 
ofício para que seu filho pudesse fazer um trabalho de escola. 

Sobre o fato acima, é CORRETO afirmar que Genésio 
(A) praticou conduta vedada pelo Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal. 

(B) não cometeu nenhuma infração ética prevista no 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal. 

(C) por ser servidor de universidade, não está sujeito ao 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal. 

(D) não teve comportamento antiético, uma vez que ele 
retirou apenas 20 folhas de papel ofício. 

 
12. (TRE/MT – Conhecimentos Gerais – CESPE/2015) 

Constitui regra deontológica do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 

(A) o dever do servidor de prestar toda a sua atenção às 
ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. 

(B) a vedação ao servidor público de usar do cargo ou 
função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências 
para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. 

(C) a vedação ao servidor público de prejudicar 
deliberadamente a reputação de outros servidores ou de 
cidadãos que deles dependam. 

(D) o dever do servidor de tratar cuidadosamente os 
usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de 
comunicação e contato com o público. 

(E) o dever do servidor de jamais retardar qualquer 
prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, 
direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 

 
13. (TRE/MT – Conhecimentos Gerais – CESPE/2015) 

Constitui regra deontológica do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 

(A) o dever do servidor de tratar cuidadosamente os 
usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de 
comunicação e contato com o público. 

(B) o dever do servidor de jamais retardar qualquer 
prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, 
direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 

(C) o dever do servidor de prestar toda a sua atenção às 
ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. 

(D) a vedação ao servidor público de usar do cargo ou 
função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências 
para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. 

(E) a vedação ao servidor público de prejudicar 
deliberadamente a reputação de outros servidores ou de 
cidadãos que deles dependam. 

 
14. (TRE/MT – Conhecimentos Gerais – CESPE/2015) 

Constitui regra deontológica do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 

(A) o dever do servidor público de jamais desprezar o 
elemento ético de sua conduta. 

(B) a vedação, ao servidor público, de usar de artifícios 
para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito 
por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. 

(C) a vedação, ao servidor público, de exercer atividade 
profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de 
cunho duvidoso. 

(D) o dever do servidor de ter consciência de que seu 
trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na 
adequada prestação dos serviços públicos. 

(E) o dever do servidor de ser probo, reto, leal e justo, 
demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo 
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o bem comum. 

 
15. (TRE/MT – Conhecimentos Gerais – CESPE/2015) 

Constitui regra deontológica do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 

(A) a vedação, ao servidor público, de exercer atividade 
profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de 
cunho duvidoso. 

(B) o dever do servidor de ter consciência de que seu 
trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na 
adequada prestação dos serviços públicos. 

(C) o dever do servidor de ser probo, reto, leal e justo, 
demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo 
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a 
mais vantajosa para o bem comum. 

(D) o dever do servidor público de jamais desprezar o 
elemento ético de sua conduta. 

(E) a vedação, ao servidor público, de usar de artifícios 
para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito 
por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. 

 
16. Fazem parte das regras deontológicas: 
(A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 

dos princípios morais. 
(B) A dignidade, a honestidade, o decoro, e a paciência. 
(C) A dignidade, o decoro, a presteza, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais. 
(D) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e as regras de 

convivência. 
(E) A dignidade, o decoro, o zelo, a ineficácia e a 

consciência dos princípios morais. 
 
17. Entre os deveres fundamentais do servidor 

público, assinale a alternativa INCORRETA:  
(A) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função 

ou emprego público de que seja titular. 
(B) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente 
resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de 
filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos 
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim 
de evitar dano moral ao usuário. 

(C) Ser improbo, reto, leal e injusto, demonstrando toda a 
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver 
diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem 
comum. 

(D) Jamais retardar qualquer prestação de contas, 
condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo. 

(E) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o 
público. 

 
18. Entre outras proibições, é vedado ao servidor 

público, EXCETO: 
(A) O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 

posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem. 

(B) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam. 
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(C) Ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao 
Código de Ética de sua profissão. 

(D) Usar de artifícios para acelerar ou facilitar o exercício 
regular de direito por qualquer pessoa, a fim de não lhe causar 
dano moral ou material. 

(E) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 
seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister. 

 
19. Assinale Certo ou Errado para a assertiva a seguir. 
A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 

Ética é a de repreensão e sua fundamentação constará do 
respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, 
com ciência do faltoso. 

( ) Certo. 
( ) Errado. 
 
20. Assinale Certo ou Errado para a assertiva a seguir. 
Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 

trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que 
quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

( ) Certo  
( ) Errado. 
 
21. (UFT - Assistente em Administração – 

COPESE/UFT/2014) O Decreto N.º 1.171/1994 estabelece, 
nas regras deontológicas, que toda ausência injustificada do 
servidor de seu local de trabalho é: 

(A) falta grave, causa transtornos, mas não desmoraliza o 
serviço público 

(B) fator de desrespeito com suas obrigações, no entanto, 
não implica em desordem nas relações humanas.  

(C) falta moderada, pois não conduz, necessariamente, à 
desordem nas relações humanas.  

(D) fator de desmoralização do serviço público, o que 
sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

 
22. (UFT - Assistente em Administração – 

COPESE/UFT/2014) NÃO é vedado ao servidor público, 
segundo o Decreto N.º 1.171/1994: 

(A) Retirar da repartição pública, sem estar legalmente 
autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público.  

(B) Desviar servidor público para atendimento a interesse 
particular. 

(C) Zelar para que o teor de documentos que deva 
encaminhar para providências não seja alterado ou deturpado.  

(D) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros. 

 
23. (MAPA - Técnico de Contabilidade – 

CONSULPLAN/2014) Acerca das regras deontológicas 
previstas no Decreto nº 1.171/94 (Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), assinale 
a afirmativa correta. 

(A) A moralidade administrativa refere-se à distinção 
entre o bem e o mal, nada tendo relação com o equilíbrio entre 
a legalidade e a finalidade. 

(B) Ao servidor público, no cumprimento de uma ordem 
superior, é permitido avaliar elementos de legalidade e 
ilegalidade, não podendo, entretanto, questionar sobre o que é 
justo ou injusto, oportuno ou inoportuno, honesto ou 
desonesto. 

(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante 
a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu 
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da 
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como 
seu maior patrimônio. 

(D) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, não se integra na vida particular de 
cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na 
conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão diminuir 
o seu bom conceito na vida funcional. 

 
24. (MI - Nível Superior - Conhecimentos Gerais – 

ESAF/2012) Nos termos do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o conceito 
de servidor público, para fins de apuração do 
comprometimento ético, é: 

(A) Restritivo, abrangendo apenas os que, por força de lei, 
prestem serviços de natureza permanente, ligados 
diretamente a qualquer órgão do poder estatal. 

(B) Restritivo, abrangendo apenas os que, por força de lei 
ou contrato, prestem serviços de natureza permanente, 
ligados diretamente a qualquer órgão do poder estatal. 

(C) Relativamente restritivo, abrangendo apenas os que, 
por força de lei, contrato ou outro ato jurídico, prestem 
serviços de natureza permanente, ligados diretamente a 
qualquer órgão do poder estatal. 

(D) Bastante amplo, abrangendo até mesmo os que, por 
força de qualquer ato jurídico, prestem serviços de natureza 
excepcional, mesmo que não remunerados para tanto e ligados 
apenas indiretamente a um órgão do poder estatal. 

(E) Amplo, abrangendo também os que, por força de 
qualquer ato jurídico, prestem até mesmo serviços de natureza 
temporária ou excepcional, desde que com retribuição 
financeira e ligados diretamente a algum órgão do poder 
estatal. 

 
25. (MS - Todos os Cargos - Conhecimentos Gerais – 

CESPE/2013) Com base no Código de Ética Profissional do 
Serviço Público, julgue os itens que se seguem: 

O servidor público que se apresentar embriagado 
habitualmente fora do ambiente de trabalho sujeita-se à 
penalidade de censura, cuja aplicação deve ser feita pela 
comissão de ética do órgão a que o servidor se vincula. 

(A) CERTO. 
(B) ERRADO. 
 
26. (UERN – Agente Técnico Administrativo – 

CESPE/2010) Carlos, servidor público, excede-se na bebida 
aos fins de semana, quando costuma frequentar bares e casas 
noturnas de sua localidade. Nessas ocasiões, Carlos costuma 
falar palavras de baixo calão, fazer gestos obscenos e dirigir 
impropérios contra a vida conjugal de seus colegas de 
trabalho. Diante da situação hipotética acima e considerando a 
regulamentação ética do serviço público, assinale a opção 
correta.(A) Os excessos cometidos por Carlos referem-se aos 
períodos de folga e fora de seu local de trabalho, portanto não 
afetam o serviço público. 

(B) Embora não haja nenhuma disposição no Código de 
Ética do Servidor Público quanto aos excessos cometidos por 
Carlos, ele praticou o crime de difamação contra seus colegas, 
podendo, em razão, disso, ser por estes processado. 

(C) O problema de Carlos é a propensão ao alcoolismo. Isso 
não é crime nem imoralidade, pois se trata de um distúrbio que 
deve ser devidamente tratado no Sistema Único de Saúde. 

(D) Ao prejudicar deliberadamente a reputação de seus 
colegas e apresentar-se embriagado com habitualidade, Carlos 
viola as disposições do Código de Ética do Servidor Público. 

(E) Carlos poderá ser exonerado do serviço público pelas 
práticas dos crimes de atentado violento ao pudor e calúnia. 

 
27. (DPE/SP – Agente de Defensoria – FCC/2010) O 

servidor público quando instado pela legislação a atuar de 
forma ética, não tem que decidir somente entre o que é legal e 
ilegal, mas, acima de tudo entre o que é:(A) oportuno e 
inoportuno. 
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(B) conveniente e inconveniente. 
(C) honesto e desonesto. 
(D) público e privado. 
(E) bom e ruim. 
 
28. (INSS – Perito Médico Previdenciário – FCC/2012) 

Considere duas hipóteses: 
I. Fernanda, servidora pública civil do Poder Executivo 

Federal, tem sido vista embriagada, habitualmente, em 
diversos locais públicos, como eventos, festas e reuniões.  

II. Maria, também servidora pública civil do Poder 
Executivo Federal, alterou o teor de documentos que deveria 
encaminhar para providências.  

Nos termos do Decreto n° 1.171/1994, 
(A) ambas as servidoras públicas não se sujeitam às 

disposições previstas no Decreto n° 1.171/1994. 
(B) apenas o fato descrito no item II constitui vedação ao 

servidor público; o fato narrado no item I não implica vedação, 
vez que a lei veda embriaguez apenas no local do serviço. 

(C) apenas o fato descrito no item I constitui vedação ao 
servidor público, desde que ele seja efetivo. 

(D) ambos os fatos não constituem vedações ao servidor 
público, embora possam ter implicações em outras searas do 
Direito. 

(E) ambos os fatos constituem vedações ao servidor 
público.  

 
29. (CGU – Analista – ESAF) De acordo com o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22.6.1994, é 
vedado ao servidor público: 

I. receber gratificação financeira para o cumprimento de 
sua missão. 

II. ser sócio de empresa que explore jogos de azar não-
autorizados. 

III. informar, a um seu amigo de muitos anos, do 
conhecimento que teve, em razão das funções, de uma minuta 
de medida provisória que, quando publicada, afetará 
substancialmente as aplicações financeiras desse amigo. 

IV. permitir que simpatias ou antipatias interfiram no trato 
com o público. 

V. ser, em função do seu espírito de solidariedade, 
conivente com seu colega de trabalho que cometeu infração de 
natureza ética. 

Estão corretas: 
(A) apenas as afirmativas I, II, IV e V 
(B) as afirmativas I, II, III, IV e V. 
(C) apenas as afirmativas I, II, III, e V. 
(D) apenas as afirmativas I, II e V. 
(E) apenas as afirmativas I e II. 
 
30. (ANP – Técnico Administrativo – CESGRANRIO) 

Qual das afirmações a seguir está em DESACORDO, com o 
Código de Ética, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, 
incluídas suas alterações posteriores, e com a Constituição 
Federal de 1988? 

(A) O trabalho de uma comissão de ética pública deve ser 
pautado pelos princípios constitucionais da administração 
pública, pelos princípios legais atinentes aos processos 
administrativos e pelos princípios específicos de sua norma 
regulamentar constituitiva, dentre outros. 

(B) O Código de Ética dispõe que deve haver tratamento 
cortês e com boa vontade aos administrados. 

(C) O Código de Ética é aplicável não somente aos 
servidores públicos, mas também àqueles que sejam, de 
alguma forma, ligados ao órgão federal, mesmo que 
excepcionalmente. 

(D) Uma comissão de ética pública, após a devida instrução 
preliminar, pode decidir pela pena de suspensão de um 
servidor, por falta de urbanidade. 

(E) Um cidadão pode dirigir uma petição, com reclamação 
sobre falta de urbanidade no tratamento recebido em órgão 
federal. 

 
31. (CGU – Analista de Finanças e Controle – ESAF) Para 

os fins do Código de Conduta do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, entende-se por servidor público: 

I. os servidores públicos titulares de cargo efetivo. 
II. os titulares de cargo em comissão. 
III. os empregados de sociedades de economia mista. 
IV. os que, temporariamente, prestam serviços à 

Administração Pública Federal, desde que mediante 
retribuição financeira. 

Estão corretos os itens: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II e IV. 
(E) I, II e III. 
 
32. (CGU – Analista de Finanças e Controle – ESAF) De 

acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 
1.171, de 22.6.1994, é vedado ao servidor público: 

I. receber gratificação financeira para o cumprimento de 
sua missão. 

II. ser sócio de empresa que explore jogos de azar não-
autorizados. 

III. informar, a um seu amigo de muitos anos, do 
conhecimento que teve, em razão das funções, de uma minuta 
de medida provisória que, quando publicada, afetará 
substancialmente as aplicações financeiras desse amigo. 

IV. permitir que simpatias ou antipatias interfiram no trato 
com o público. 

V. ser, em função do seu espírito de solidariedade, 
conivente com seu colega de trabalho que cometeu infração de 
natureza ética. 

Estão corretas: 
(A) apenas as afirmativas I, II, IV e V 
(B) as afirmativas I, II, III, IV e V. 
(C) apenas as afirmativas I, II, III, e V. 
(D) apenas as afirmativas I, II e V. 
(E) apenas as afirmativas I e II. 
 
33. (ADASA – Advogado – FUNIVERSA) O Decreto n.º 

1.171/1994, que cria o Código de Ética do Servidor Público 
Civil, prevê a constituição de uma comissão de ética a fim de 
implementar as novas disposições a serem observadas. Acerca 
dessa comissão, assinale a alternativa correta. 

(A) Será integrada apenas por servidores públicos. 
(B) Será integrada por servidores de carreira. 
(C) Será integrada por três servidores ou empregados 

titulares de cargo efetivo. 
(D) Será integrada por três empregados com mais cinco 

anos no cargo. 
(E) Será integrada por três servidores com mais de cinco 

anos no cargo. 
 
34. (DPU – Agente Administrativo – CESPE/2010) 

Assinale a opção correta acerca da comissão de ética prevista 
no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal. 

(A) As ações de ética não devem guardar correlação com 
outros procedimentos administrativos da organização, como, 
por exemplo, a promoção de servidores. 

(B) Para fins de apuração de comprometimento ético 
entende-se como servidor apenas o concursado, mesmo que 
ainda não estável. 

(C) A comissão de ética deve ser formada, 
preferencialmente, pelos dirigentes da organização. 
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(D) À comissão de ética é vedado fornecer informações 
acerca dos registros da conduta ética dos servidores. 

(E) Qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições 
delegadas pelo poder público deverá criar uma comissão de 
ética. 

Respostas 
 

01. Resposta: C. 
(a) Lei 1.171, XIV, q) manter-se atualizado com as 

instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao 
órgão onde exerce suas funções; 

(b) Lei 1.171, XIV, s) facilitar a fiscalização de todos atos ou 
serviços por quem de direito; 

(c) Lei 1.171, XIV, t) exercer com estrita moderação as 
prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-
se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados 
administrativos; 

(d) Lei 1.171, XIV, u) abster-se, de forma absoluta, de 
exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade 
estranha ao interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei; 

(e) Lei 1.171, XIV, v) divulgar e informar a todos os 
integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de 
Ética, estimulando o seu integral cumprimento. 

 
02. Resposta: C. 
A) Atender com presteza (Isso não é vedado ao servidor, 

mas dever); 
B) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição (Não é 

vedado ao servidor, mas dever); 
C) Correta – Decreto 1.171/94 - Seção III inc. XV; 
D) Trata com urbanidade as pessoas (É dever do servidor); 
E) Observar as normas legais e regulamentares (Também 

não e vedado ao servidor, mas dever). 
 
03. Resposta: A. 
A Letra A, é um dos Deveres do Servidor Público, vide 

Decreto 1171/94. 
Dos Principais Deveres do Servidor Público 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, 

seguindo os métodos mais adequados à sua organização e 
distribuição; 

As demais afirmações são consideradas como proibições: 
Das Vedações ao Servidor Público 
XV - E vedado ao servidor público; 
e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 

alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister; 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer 
tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, 
doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou 
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para 
influenciar outro servidor para o mesmo fim; 

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente 
contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa 
humana. 

 
04. Resposta: E. 
Decreto 1.171/1994 XIV (Dos Principais Deveres do 

Servidor Público) h) ter respeito à hierarquia, porém sem 
nenhum temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o 
Poder Estatal; 

XV (Das Vedações ao Servidor Público) n) Apresentar-se 
embriagado no serviço ou fora dele habitualmente (O 
"habitualmente", pelo que entendo, aplica-se somente ao caso 
de estar embriagado fora do serviço). 

05. Resposta: B. 
XV - E vedado ao servidor público; 
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 

posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem; 

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam; 

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao 
Código de Ética de sua profissão; 

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister; 

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram 
no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos 
ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer 
tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, 
doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou 
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para 
influenciar outro servidor para o mesmo fim; 

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 
encaminhar para providências; 

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do 
atendimento em serviços públicos; 

j) desviar servidor público para atendimento a interesse 
particular; 

l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente 
autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público; 

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros; 

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 
habitualmente; 

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente 
contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa 
humana; 

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome 
a empreendimentos de cunho duvidoso. 

 
06. Resposta: Errado. 
Remoção não é pena. E a única punição prevista no Código 

de Ética é a censura. 
Decreto 1.171. XXII - A pena aplicável ao servidor público 

pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação 
constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus 
integrantes, com ciência do faltoso. 

Lei 8.112/90. Art. 36.  Remoção é o deslocamento do 
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede. 

 
07. Resposta: Errado. 
Segundo o Decreto 1.171/94 temos: Seção III - Das 

Vedações ao Servidor Público: 
XV - É vedado ao servidor público: 
p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome 

a empreendimentos de cunho duvidoso. 
 
08. Resposta: Certo. 
Decreto 1.171/94 
Das Vedações ao Servidor Público: 
XV - E vedado ao servidor público; 
l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente 

autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público. 
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09. Resposta: B. 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
t) exercer com estrita moderação as prerrogativas 

funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo 
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do 
serviço público e dos jurisdicionados administrativos. 

 
10. Resposta: C. 
O Código de Ética dos Servidores Públicos foi aprovado 

pelo Decreto Federal 1.171/94 para os servidores públicos do 
Poder Executivo Federal com o objetivo de impor as regras que 
norteiam os princípios, deveres e proibições, os fundamentos 
e as regras morais que devem ser seguidas pelos servidores 
públicos do Poder Executivo Federal. 

 
11. Resposta: A. 
l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente 

autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público. 

 
12. Resposta: A. 
Com base no D 1171 
A) CERTO: CAPÍTULO I Seção I Das Regras Deontológicas 
XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 

legais de seus superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os 
repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, 
às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo 
imprudência no desempenho da função pública 

B) Seção III Das Vedações ao Servidor Público  
XV - E vedado ao servidor público;  
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 

posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem  

C) XV - E vedado ao servidor público;  
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros 

servidores ou de cidadãos que deles dependam  
D) Seção II Dos Principais Deveres do Servidor Público 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 

aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o 
público  

E) XIV - São deveres fundamentais do servidor público 
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição 

essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo 

 
13. Resposta: C. 
a) Dos Principais Deveres do Servidor Público 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 

aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o 
público  

b) XIV - São deveres fundamentais do servidor público 
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição 

essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo 

c) Certo. Das Regras Deontológicas 
XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 

legais de seus superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os 
repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, 
às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo 
imprudência no desempenho da função pública 

d) Das Vedações ao Servidor Público 
XV - E vedado ao servidor público;  
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 

posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem 

e) Das Vedações ao Servidor Público 

XV - E vedado ao servidor público;  
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros 

servidores ou de cidadãos que deles dependam 
 
14. Resposta: A. 
D1171 
a) Errado. (Das Regras Deontológicas) -  II - O servidor 

público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o 
ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 
oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto 
e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e 
§ 4°, da Constituição Federal. 

b) XV - E vedado ao servidor público; d) usar de artifícios 
para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito 
por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

c) XV - E vedado ao servidor público; p) exercer atividade 
profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de 
cunho duvidoso. 

d) XIV - São deveres fundamentais do servidor público: f) 
ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios 
éticos que se materializam na adequada prestação dos 
serviços públicos; 

e) XIV - São deveres fundamentais do servidor público: c) 
ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade 
do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 

 
15. Resposta: D. 
d) Das Regras Deontológicas: II - O servidor público não 

poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o 
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 
4°, da Constituição Federal. 

XV - E vedado ao servidor público; 
a) p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu 

nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 
e) d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 

exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material; 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
b) f) ter consciência de que seu trabalho é regido por 

princípios éticos que se materializam na adequada prestação 
dos serviços públicos; 

c) c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver 
diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem 
comum. 

 
16. Resposta: A. 
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 

dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou 
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do 
próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da honra e da tradição 
dos serviços públicos. 

  
17. Resposta: C. 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função 

ou emprego público de que seja titular; 
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente 
resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de 
filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos 
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim 
de evitar dano moral ao usuário; 
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c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver 
diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem 
comum; 

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição 
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da 
coletividade a seu cargo; 

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o 
público. 

 
18. Resposta: D. 
XV - E vedado ao servidor público: 
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 

posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para 
si ou para outrem; 

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam; 

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao 
Código de Ética de sua profissão; 

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material; 

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister. 

 
19. Resposta: Errado. 
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão 

de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do 
respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, 
com ciência do faltoso. 

 
20. Resposta: Certo. 
XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 

trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que 
quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

 
21. Resposta: D. 
Espera-se do servidor público que este cumpra as regras 

que lhe são impostas e a ausência injustificada deste em seu 
local de trabalho é sem sobra de dúvidas um fator que 
desmoraliza o serviço público, o que conduz à desordem nas 
relações humanas. 

 
22. Resposta: C. 
Cuidado! O que não é vedado é permitido, assim a questão 

quer saber, nos termos do Decreto nº 1.171/94, qual das 
condutas mencionadas nas alternativas é permitida ao 
servidor público. Deste modo, a alternativa correta é a “C”, haja 
vista que é dever do servidor zelar para que o teor de 
documentos que deva encaminhar para providências não seja 
alterado ou deturpado. Todas as demais condutas previstas 
nas outras alternativas são vedadas ao servidor. 

 
23. Resposta: C 
É a transcrição literal do que prevê o Capítulo I, Seção I, 

inciso V, Decreto 1.171/94. 
 
24. Resposta: D. 
Para fins de apuração do comprometimento ético, 

entende-se por servidor público todo aquele que, por força de 
lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de 
natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que 
sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as 
autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, 
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou 
em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

25. Resposta: A. 
Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 

habitualmente, sujeita o servidor público à penalidade de 
censura, cuja aplicação deve ser feita pela comissão de ética do 
órgão a que o servidor se vincula. 

 
26. resposta: D. 
Nos termos do inciso VI do Decreto n° 1.171/94, “a função 

pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, 
se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, 
os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida 
privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na 
vida funcional”. Embriagar-se, comportar-se de maneira 
inadequada, independentemente do horário, é algo que 
compromete a instituição, sendo assim uma atitude antiética. 
Tanto é que as atitudes de Carlos se encontram entre as 
proibições estabelecidas pelo Código de Ética no inciso XV: “f) 
permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, 
paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato 
com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com 
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; [...] n) 
apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele 
habitualmente; o) dar o seu concurso a qualquer instituição 
que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da 
pessoa humana”.  

 
27. Resposta: C. 
É o que destaca o inciso II do Decreto n° 1.171/94: “O 

servidor público não poderá jamais desprezar o elemento 
ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente 
entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante 
as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição 
Federal”.  

 
28. Resposta: E. 
Nos termos do inciso I do Decreto, “a dignidade, o decoro, 

o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o servidor público, seja 
no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 
refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus 
atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a 
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos”. 
Ambas condutas violam estes princípios, uma dentro do 
espaço de trabalho e outra fora dele, de forma que ambas se 
sujeitam ao Decreto n° 1.171/94. 

 
29. Resposta: B. 
São todas vedações previstas no inciso XV, 

respectivamente, nas alíneas g, o, m, f e c: “g) pleitear, solicitar, 
provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou 
vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer 
pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar 
outro servidor para o mesmo fim; o) dar o seu concurso a 
qualquer instituição que atente contra a moral, a 
honestidade ou a dignidade da pessoa humana; m) fazer uso 
de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de 
seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou 
de terceiros; f) permitir que perseguições, simpatias, 
antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores 
ou inferiores; c) ser, em função de seu espírito de 
solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de 
Ética ou ao Código de Ética de sua profissão”. 
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30. Resposta: D. 
A única pena que pode ser aplicada pela Comissão de Ética 

é a de censura (inciso XXII).  
 
31. Resposta: E. 
Neste sentido: "XXIV - Para fins de apuração do 

comprometimento ético, entende-se por servidor público todo 
aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato 
jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária 
ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde 
que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder 
estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as 
entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o 
interesse do Estado". O erro quanto ao IV é que a retribuição 
financeira é dispensável. 

 
32. Resposta: B. 
São todas vedações previstas no inciso XV, 

respectivamente, nas alíneas g, o, m, f e c: "g) pleitear, solicitar, 
provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou 
vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer 
pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar 
outro servidor para o mesmo fim; o) dar o seu concurso a 
qualquer instituição que atente contra a moral, a 
honestidade ou a dignidade da pessoa humana; m) fazer uso 
de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de 
seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou 
de terceiros; f) permitir que perseguições, simpatias, 
antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores 
ou inferiores; c) ser, em função de seu espírito de 
solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de 
Ética ou ao Código de Ética de sua profissão". 

 
33. Resposta: C. 
Destaca-se o artigo 2º do Decreto: "Os órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal direta e indireta 
implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias 
à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a 
Constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 
três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo 
ou emprego permanente". 

 
34. Resposta: E. 
Trata-se da previsão do artigo 2º, caput, do Decreto nº 

1.171/94: "Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta implementarão, em 
sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência do 
Código de Ética, inclusive mediante a Constituição da 
respectiva Comissão de Ética, integrada por três servidores ou 
empregados titulares de cargo efetivo ou emprego 
permanente". Assim, em todos os órgãos e entidades 
vinculadas ao poder público, mesmo que façam parte da 
administração indireta, deve ser instituída uma Comissão de 
Ética. 

 
DECRETO Nº 6.029, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2007 

 
(Vide Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008). 
 
Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo 

Federal, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,  
 
DECRETA:  

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do 
Poder Executivo Federal com a finalidade de promover 
atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do 
Executivo Federal, competindo-lhe:  

I - integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com 
a ética pública; 

II - contribuir para a implementação de políticas públicas 
tendo a transparência e o acesso à informação como 
instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética 
pública; 

III - promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a 
compatibilização e interação de normas, procedimentos 
técnicos e de gestão relativos à ética pública; 

IV - articular ações com vistas a estabelecer e efetivar 
procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho 
institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.  

 
Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo Federal: 
I - a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo 

Decreto de 26 de maio de 1999; 
II - as Comissões de Ética de que trata o Decreto no 1.171, 

de 22 de junho de 1994; e 
III - as demais Comissões de Ética e equivalentes nas 

entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. 
 
Art. 3º A CEP será integrada por sete brasileiros que 

preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação 
ilibada e notória experiência em administração pública, 
designados pelo Presidente da República, para mandatos de 
três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.  

§ 1º A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer 
remuneração para seus membros e os trabalhos nela 
desenvolvidos são considerados prestação de relevante 
serviço público.  

§ 2º O Presidente terá o voto de qualidade nas deliberações 
da Comissão.  

§ 3º Os mandatos dos primeiros membros serão de um, 
dois e três anos, estabelecidos no decreto de designação. 

 
Art. 4º À CEP compete: 
I - atuar como instância consultiva do Presidente da 

República e Ministros de Estado em matéria de ética pública; 
II - administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal, devendo: 
a) submeter ao Presidente da República medidas para seu 

aprimoramento; 
b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas 

normas, deliberando sobre casos omissos; 
c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em 

desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas 
pelas autoridades a ele submetidas; 

III - dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 1994; 

IV - coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão 
da Ética Pública do Poder Executivo Federal; 

V - aprovar o seu regimento interno; e 
VI - escolher o seu Presidente.  
Parágrafo único.  A CEP contará com uma Secretaria-

Executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, 
à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos 
trabalhos da Comissão.  

 
Art. 5º Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto no 

1171, de 1994, será integrada por três membros titulares e 
três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do 
seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo 
da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não 
coincidentes de três anos.  

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 168 

Art. 6º É dever do titular de entidade ou órgão da 
Administração Pública Federal, direta e indireta: 

I - assegurar as condições de trabalho para que as 
Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que 
do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes 
resulte qualquer prejuízo ou dano;   

II - conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética 
conforme processo coordenado pela Comissão de Ética 
Pública.  

 
Art. 7º Compete às Comissões de Ética de que tratam os 

incisos II e III do art. 2º: 
I - atuar como instância consultiva de dirigentes e 

servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade; 
II - aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo 
Decreto 1.171, de 1994, devendo: 

a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para 
seu aperfeiçoamento; 

b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas 
normas e deliberar sobre casos omissos; 

c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em 
desacordo com as normas éticas pertinentes; 

d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão 
ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de 
ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento 
sobre as normas de ética e disciplina; 

III - representar a respectiva entidade ou órgão na Rede de 
Ética do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 9º; e 

IV - supervisionar a observância do Código de Conduta da 
Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que 
possam configurar descumprimento de suas normas.  

§ 1º Cada Comissão de Ética contará com uma Secretaria-
Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima 
da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela 
aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao 
cumprimento das suas atribuições.  

§ 2º As Secretarias-Executivas das Comissões de Ética 
serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro 
permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de 
direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento 
de despesas.  

 
Art. 8º Compete às instâncias superiores dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a 
administração direta e indireta: 

I - observar e fazer observar as normas de ética e 
disciplina; 

II - constituir Comissão de Ética; 
III - garantir os recursos humanos, materiais e financeiros 

para que a Comissão cumpra com suas atribuições; e 
IV - atender com prioridade às solicitações da CEP.  
 
Art. 9º Fica constituída a Rede de Ética do Poder Executivo 

Federal, integrada pelos representantes das Comissões de 
Ética de que tratam os incisos I, II e III do art. 2º, com o objetivo 
de promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão da 
ética.  

Parágrafo único.  Os integrantes da Rede de Ética se 
reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo 
menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o 
programa e as ações para a promoção da ética na 
administração pública.  

 
Art. 10.  Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de 

Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 

I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 
II - proteção à identidade do denunciante, que deverá ser 

mantida sob reserva, se este assim o desejar; 

III - independência e imparcialidade dos seus membros na 
apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste 
Decreto.  

 
Art. 11.  Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica 

de direito privado, associação ou entidade de classe poderá 
provocar a atuação da CEP ou de Comissão de Ética, visando à 
apuração de infração ética imputada a agente público, órgão 
ou setor específico de ente estatal.  

Parágrafo único.  Entende-se por agente público, para os 
fins deste Decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato 
ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza 
permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que 
sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da 
administração pública federal, direta e indireta. 

 
Art. 12.  O processo de apuração de prática de ato em 

desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta 
Administração Federal e no Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será 
instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, 
respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da 
ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de 
Ética de que tratam o incisos II e III do art. 2º, conforme o caso, 
que notificará o investigado para manifestar-se, por escrito, no 
prazo de dez dias.  

§ 1º O investigado poderá produzir prova documental 
necessária à sua defesa.  

§ 2º As Comissões de Ética poderão requisitar os 
documentos que entenderem necessários à instrução 
probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer 
de especialista.  

§ 3º Na hipótese de serem juntados aos autos da 
investigação, após a manifestação referida no caput deste 
artigo, novos elementos de prova, o investigado será 
notificado para nova manifestação, no prazo de dez dias.  

§ 4º Concluída a instrução processual, as Comissões de 
Ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada.  

§ 5º Se a conclusão for pela existência de falta ética, além 
das providências previstas no Código de Conduta da Alta 
Administração Federal e no Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as 
Comissões de Ética tomarão as seguintes providências, no que 
couber: 

I -encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou 
função de confiança à autoridade hierarquicamente superior 
ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso; 

II -- encaminhamento, conforme o caso, para a 
Controladoria-Geral da União ou unidade específica do 
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata 
o Decreto n o 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de 
eventuais transgressões disciplinares; e 

III - recomendação de abertura de procedimento 
administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir.  

 
Art. 13.  Será mantido com a chancela de “reservado”, até 

que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para 
apuração de prática em desrespeito às normas éticas.  

§ 1º Concluída a investigação e após a deliberação da CEP 
ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do 
procedimento deixarão de ser reservados.  

§ 2º Na hipótese de os autos estarem instruídos com 
documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de 
documento somente será permitido a quem detiver igual 
direito perante o órgão ou entidade originariamente 
encarregado da sua guarda.  

§ 3º Para resguardar o sigilo de documentos que assim 
devam ser mantidos, as Comissões de Ética, depois de 
concluído o processo de investigação, providenciarão para que 
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tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e 
acautelados.  

 
Art. 14.  A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é 

assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, 
de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no 
recinto das Comissões de Ética, mesmo que ainda não tenha 
sido notificada da existência do procedimento investigatório.  

Parágrafo único.  O direito assegurado neste artigo inclui o 
de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor.  

 
Art. 15.  Todo ato de posse, investidura em função pública 

ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos 
referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser 
acompanhado da prestação de compromisso solene de 
acatamento e observância das regras estabelecidas pelo 
Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, 
conforme o caso.  

Parágrafo único. A posse em cargo ou função pública que 
submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta 
Administração Federal deve ser precedida de consulta da 
autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de situação que 
possa suscitar conflito de interesses.  

 
Art. 16.  As Comissões de Ética não poderão escusar-se de 

proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando 
omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, 
do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou 
entidade, que, se existente, será suprida pela analogia e 
invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.  

§ 1º Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de 
Ética competente deverá  ouvir previamente a área jurídica do 
órgão ou entidade. 

§ 2º Cumpre à CEP responder a consultas sobre aspectos 
éticos que lhe forem dirigidas pelas demais Comissões de Ética 
e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, 
bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser 
indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código 
de Conduta da Alta Administração Federal.  

 
Art. 17.  As Comissões de Ética, sempre que constatarem a 

possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade 
administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia 
dos autos às autoridades competentes para apuração de tais 
fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência.  

 
Art. 18.  As decisões das Comissões de Ética, na análise de 

qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela 
levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos 
nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, 
bem como remetidas à Comissão de Ética Pública.  

 
Art. 19.  Os trabalhos nas Comissões de Ética de que tratam 

os incisos II e III do art. 2º são considerados relevantes e têm 
prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus 
membros, quando estes não atuarem com exclusividade na 
Comissão.  

 
Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal darão tratamento prioritário às solicitações de 
documentos necessários à instrução dos procedimentos de 
investigação instaurados pelas Comissões de Ética.  

                                                 
41 Disponível em: http://www.itnerante.com.br/profiles/blogs/inss-
sistema-de-gest-o-da-tica-do-poder-executivo-federal. Acesso em: 
Dezembro/2015. 

§ 1º Na hipótese de haver inobservância do dever 
funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as 
providências previstas no inciso III do § 5º do art. 12.   

§ 2º As autoridades competentes não poderão alegar sigilo 
para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões 
de Ética.  

 
Art. 21.  A infração de natureza ética cometida por membro 

de Comissão de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º 
será apurada pela Comissão de Ética Pública.   

 
Art. 22.  A Comissão de Ética Pública manterá banco de 

dados de sanções aplicadas pelas Comissões de Ética de que 
tratam os incisos II e III do art. 2º e de suas próprias sanções, 
para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da 
administração pública federal, em casos de nomeação para 
cargo em comissão ou de alta relevância pública.  

Parágrafo único.  O banco de dados referido neste artigo 
engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos 
mencionados no parágrafo único do art. 11 deste Decreto.  

 
Art. 23. Os representantes das Comissões de Ética de que 

tratam os incisos II e III do art. 2º atuarão como elementos de 
ligação com a CEP, que disporá em Resolução própria sobre as 
atividades que deverão desenvolver para o cumprimento 
desse mister.  

 
Art. 24. As normas do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal, do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código 
de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às 
autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando 
em gozo de licença.  

 
Art. 25.  Ficam revogados os incisos XVII, XIX, XX, XXI, XXIII 

e XXV do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto no 1.171, 
de 22 de junho de 1994, os arts. 2º e 3º do Decreto de 26 de 
maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os 
Decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que 
dispõem sobre a Comissão de Ética Pública.  

 
Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação.  
 
Brasília, 1º de fevereiro de 2007; 186º da Independência 

e 119º da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

Decreto 6029 de 01/02/200741 
Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo 

Federal 
 

Finalidade: 
Promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no 

âmbito do executivo federal. 
 
Integrantes do sistema: 
A Comissão de Ética Pública – CEP; 
Comissões de Ética conforme o código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 
1171 de 22/06/1994); 

Demais comissões de ética e equivalentes nas entidades e 
órgãos do Poder Executivo Federal. 
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Composição da CEP: 
Sete brasileiros, considerando os seguintes requisitos ou 

características: 
Idoneidade moral; 
Reputação ilibada; 
Notória experiência em administração pública; 
Designados pelo Presidente da República; 
Sem remuneração (considera-se que prestam relevante 

serviço público); 
Mandatos de 3 anos não coincidentes, com uma única 

recondução. 
Competências da CEP: 
Instância consultiva em matéria de ética pública para o 

Presidente da República e Ministros de Estado; 
Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal; 
Dirimir dúvidas de interpretação do Código de Ética do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 
1171/1994); 

Coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da 
Ética do Poder Executivo Federal; 

Aprovar seu regime interno; 
Escolher seu presidente (o qual tem o voto de qualidade 

nas deliberações da comissão). 
Cada comissão de ética contará com uma Secretaria 

Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima 
da entidade ou órgão, para apoio técnico e administrativo. No 
caso da CEP, vinculada à Casa Civil da Presidência da 
República. 

A apuração de conduta em desacordo com as normas éticas 
pertinentes pode ser por denúncia (fundamentada) ou de 
ofício, em ambos os casos sempre garantida a ampla defesa e o 
contraditório. A comissão deverá notificar o investigado para 
manifestar-se, por escrito, no prazo de dez dias. 

 
O Decreto 6029/2007 trata também da Rede de Ética do 

Poder Executivo Federal, com o objetivo de promover a 
cooperação técnica e a avaliação em gestão da ética. Essa rede 
é integrada pelos seguintes representantes: 

1) Comissão de Ética Pública – CEP; 
2) As comissões de ética de que trata o Decreto 

1171/1994; 
3) As demais Comissões de Ética e equivalentes nas 

entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.  
Esses representantes se reúnem ao menos uma vez por 

ano, sob a coordenação da CEP. 
 
Quem pode provocar a atuação da CEP ou outra 

comissão de ética? 
Qualquer cidadão; 
Agente público; 
Pessoa jurídica de direito privado; 
Associação ou entidade de classe. 
 
Quais as providências que a comissão de ética deve 

tomar se concluir por falta ética? 
“Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das 

providências previstas no Código de Conduta da Alta 
Administração Federal e no Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as 
Comissões de Ética tomarão as seguintes providências, no que 
couber: 

I - encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo 
ou função de confiança à autoridade hierarquicamente 
superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso; 

II -- encaminhamento, conforme o caso, para a 
Controladoria-Geral da União ou unidade específica do 
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata 
o Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de 
eventuais transgressões disciplinares; e 

III - recomendação de abertura de procedimento 
administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir.” 

Lembrando que no caso do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal a pena é de 
censura e no caso do Código de Conduta da Alta Administração 
Federal a pena é de advertência se a autoridade ainda estiver 
no exercício do cargo ou censura, se não. 

 
Importante: 
A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de 

sanções aplicadas pelas Comissões de Ética de que tratam os 
incisos II (as comissões de ética de que trata o Decreto 
1171/1994) e III (as demais Comissões de Ética e equivalentes 
nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal) do art. 2º 
e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos 
ou entidades da administração pública federal, em casos de 
nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância 
pública.  

As normas do Código de Conduta da Alta Administração 
Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão 
ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e 
agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de 
licença. 

 
Questões 

 
01. (UFPA – Assistente em Administração – 

CEPS/UFPA/2015) O Decreto nº 6.029/2007 institui o 
Sistema de Gestão de Ética do Poder Executivo Federal. Sobre 
as comissões que integram o Sistema de Gestão da Ética do 
Poder Executivo Federal, é correto afirmar: 

(A) Os membros das Comissões de Ética Pública (CEP) de 
cada entidade do Poder Executivo poderão escolher entre 
receber a remuneração do cargo na CEP ou a de seu cargo 
efetivo ou emprego permanente no órgão ou na entidade de 
origem. 

(B) Cada Comissão de Ética das entidades ou órgão do 
Poder Executivo Federal deve ser composta por três membros 
e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do 
seu quadro permanente. 

(C) Os membros da Comissão de Ética Pública (CEP) devem 
ter mandatos de três anos que iniciam e terminam 
conjuntamente. 

(D) Não são permitidas reconduções de mandatos aos 
membros da Comissão de Ética Pública. 

(E) As Comissões de Ética de entidades ou órgãos serão 
integradas por três membros escolhidos entre os servidores 
da Administração Pública designados pelo dirigente máximo 
da respectiva entidade ou órgão. 

 
02. (UFPA – Auxiliar em Administração – 

CEPS/UFPA/2015) O servidor precisa estar atento às 
considerações do Decreto nº 6.029/2007 que, em seu artigo 
1º, institui o Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo 
Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõem 
sobre conduta ética no âmbito do executivo federal, 
competindo-lhe, de acordo com inciso II contribuir para 
implementação de políticas públicas, tendo a transparência e 
o acesso à informação como instrumentos fundamentais para 
o exercício de gestão da ética pública, refletindo nas 
consequências de uma excelência na, 

(A) estrutura organizacional. 
(B) amplitude organizacional. 
(C) efetividade do atendimento. 
(D) simplificação no atendimento. 
(E) diversificação no atendimento. 
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03. (UFC – Administrador – CCV/UFC/2015) De acordo 
com o Art. 2º, do Decreto Nº 6.029/07, integram o Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal:  

(A) Comissão de Gestão de Pessoas e o Código de Postura 
no Serviço Público. 

(B) Código de Conduta da Alta Administração Federal e a 
Comissão de Gestão de Pessoas 

(C) Código de Postura no Serviço Público e o Código de 
Conduta da Alta Administração Federal. 

(D) Comissão de Correição do Poder Executivo Federal e 
Comissões que tratam da Lei Nº 8.112/90, sobre o Regime 
Jurídico Único dos Servidores. 

(E) Comissão de Ética Pública - CEP; as Comissões de Ética 
de que trata o Decreto No 1.171, de 22 de junho de 1994 e as 
demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e 
órgãos do Poder Executivo Federal. 

 
04. (UFPA – Administrador – CEPS/UFPA/2015) De 

acordo com o Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, é 
de competência da comissão de ética pública 

(A) assegurar as condições de trabalho para que cumpra 
suas funções, inclusive para que o exercício das atribuições de 
seus integrantes não lhes traga qualquer prejuízo ou dano. 

(B) observar e fazer observar as normas de ética e 
disciplina. 

(C) apurar e encaminhar para o setor de pagamento, para 
efeito de desconto em folha, as ausências ao trabalho não 
justificadas dos servidores. 

(D) garantir os recursos humanos, materiais e financeiros 
para que a comissão cumpra suas atribuições; 

(E) coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão 
da Ética Pública do Poder Executivo Federal. 

 
05. (Prefeitura de Belo Horizonte/MG – Assistente 

Administrativo – FUMARC/2015) Acerca da ética na 
Administração Pública, é correto afirmar, EXCETO: 

(A) A falta de ética e a corrupção existem em grande escala 
e os meios convencionais de repressão legal na maior parte do 
mundo têm apresentado resultados insatisfatórios. 

(B) A falta de ética não compromete a capacidade de 
governança, pois não representa risco à sobrevivência das 
organizações públicas e privadas. 

(C) A gestão da ética transita em uma trilha bem definida 
na qual se encontram valores éticos, regras de conduta e 
administração. 

(D) As ações de promoção da ética tendem a ser vistas, em 
boa parte, como ações direcionadas a organizações corruptas 
e indivíduos sem ética. 

 
06. (INSS – Analista – Direito – FUNRIO/2014) Quanto à 

Comissão de Ética Pública, nos termos do Decreto nº 6.029, de 
1º de fevereiro de 2007, é correto afirmar que: 

(A) É composta 9 (nove) por brasileiros que preencham os 
requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória 
experiência em administração pública.  

(B) É assegurada remuneração a todos os membros, a qual 
será variável em razão do número de reuniões de que 
participarem. 

(C) Seu Presidente não terá direito de manifestar-se nas 
deliberações da Comissão, nem mesmo com voto de qualidade 

(D) Seus membros possuem mandatos de 5 (cinco) anos, 
permitidas até duas reconduções. 

(E) A atuação no âmbito da Comissão de Ética Pública não 
enseja qualquer remuneração para seus membros. 

 
07. (FINEP – Nível Superior – CESGRANRIO/2014) A 

Comissão de Ética Pública (CEP) e suas atribuições foram 
explicitadas no Decreto no 6.029/2007, tendo como uma das 
suas competências 

(A) ser uma comissão ética relativa ao Código de Conduta 
da Alta Administração Federal, valendo-se de preceitos éticos 
diferentes dos que são apresentados no Código do Servidor 
Federal, do Decreto no 1.171/1994. 

(B) tratar das questões disciplinares que não envolvem o 
Código de Ética do Servidor Público Federal. 

(C) servir como conselho consultivo ao Senado e ao 
Congresso em relação às questões éticas dos servidores 
públicos. 

(D) coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão 
de Ética Pública do Poder Executivo Federal. 

(E) oferecer caráter propriamente punitivo às demais 
Comissões de Ética das entidades e órgãos federais. 

 
08. (UFLA – Médico – UFLA/2014) Compete ao Sistema 

de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (Decreto Nº 
6.029/2007 e suas alterações), EXCETO: 

(A) Integrar todos os órgãos, programas e ações de ética 
relacionados com as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
de uma universidade federal. 

(B) Promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a 
compatibilização e interação de normas, procedimentos 
técnicos e de gestão relativos à ética pública. 

(C) Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar 
procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho 
institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. 

(D) Contribuir para a implementação de políticas públicas, 
tendo a transparência e o acesso à informação como 
instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética 
pública. 

 
09. (INSS – Analista – Direito – FUNRIO/2014) De 

acordo com o Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, os 
trabalhos das comissões de ética devem ser desenvolvidos 
com celeridade e com observância, dentre outros, do princípio 
da 

(A) independência e parcialidade de seus membros na 
apuração dos fatos.  

(B) exposição indiscriminada da pessoa investigada.  
(C) conclusão abreviada da investigação, 

independentemente do contraditório e da ampla defesa.  
(D) divulgação imediata da identidade do denunciante. 
(E) proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. 
 
10. (INSS – Analista – Letras – FUNRIO/2014) De acordo 

com o Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, os 
trabalhos das comissões de ética devem ser desenvolvidos 
com celeridade e com observância, dentre outros, do princípio 
da. 

(A) independência e parcialidade de seus membros na 
apuração dos fatos. 

(B) exposição indiscriminada da pessoa investigada.  
(C) conclusão abreviada da investigação, 

independentemente do contraditório e da ampla defesa. 
(D) divulgação imediata da identidade do denunciante.  
(E) proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. 
 

Respostas 
 

01. Resposta: B. 
O Decreto nº 1171/ 1994 estabelece que em todos os 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou 
entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, 
deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de 
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no 
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, 
competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de 
procedimento susceptível de censura. Cada Comissão de Ética 
de que trata o mencionado Decreto será integrada por três 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Administrativo 172 

membros titulares e três suplentes, escolhidos entre 
servidores e empregados do seu quadro permanente, e 
designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou 
órgão, para mandatos não coincidentes de três anos. 

 
02. Resposta: C. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,  
DECRETA:  
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do 

Poder Executivo Federal com a finalidade de promover 
atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do 
Executivo Federal, competindo-lhe:  

I - integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com 
a ética pública; 

II - contribuir para a implementação de políticas públicas 
tendo a transparência e o acesso à informação como 
instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética 
pública; 

III - promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a 
compatibilização e interação de normas, procedimentos 
técnicos e de gestão relativos à ética pública; 

IV - articular ações com vistas a estabelecer e efetivar 
procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho 
institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. 

 
 
03. Resposta: E. 
DECRETO Nº 6.029, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2007. 
Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo Federal: 
I - a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo 

Decreto de 26 de maio de 1999; 
II - as Comissões de Ética de que trata o Decreto no 1.171, 

de 22 de junho de 1994; e 
III - as demais Comissões de Ética e equivalentes nas 

entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. 
 
04. Resposta: E. 
Art. 4º À CEP compete: 
I - atuar como instância consultiva do Presidente da 

República e Ministros de Estado em matéria de ética pública; 
II - administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal, devendo: 
a) submeter ao Presidente da República medidas para seu 

aprimoramento; 
b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas 

normas, deliberando sobre casos omissos; 
c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em 

desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas 
pelas autoridades a ele submetidas; 

III - dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 1994; 

IV - coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão 
da Ética Pública do Poder Executivo Federal; 

V - aprovar o seu regimento interno; e 
VI - escolher o seu Presidente. 
 
05. Resposta: B. 
[...]governos regidos por políticos sem ética, sem critérios 

de justiça social e que, mesmo após o advento de regimes 
democrático, continuam contaminados pelo "vírus" dos 
interesses escusos geralmente oriundos de sociedades 
dominadas por situações de pobreza e injustiça social, abala a 
confiança das instituições, prejudica a eficácia das 
organizações, aumenta os custos, compromete o bom uso dos 
recursos públicos e os resultados dos contratos firmados pela 
Administração Pública e ainda castiga cada vez mais a 
sociedade que sofre com a pobreza, com a miséria, a falta de 

sistema de saúde, de esgoto, habitação, ocasionados pela falta 
de investimentos financeiros do Governo, porque os 
funcionários públicos priorizam seus interesses pessoais em 
detrimento dos interesses sociais. 

fonte:http://portal.metodista.br/gestaodecidades/public
acoes/boletim/09/etica-no-servico-publico 

 
06. Resposta: E. 
A) Art. 3º, caput, do Decreto nº 6.029/2007 - A CEP será 

integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de 
idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em 
administração pública, designados pelo Presidente da 
República, para mandatos de três anos, não coincidentes, 
permitida uma única recondução. 

B) Art. 3º, parágrafo 1º do Decreto nº 6.029/2007 - A 
atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração 
para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são 
considerados prestação de relevante serviço público. 

C) Art. 3º, parágrafo 2º do Decreto nº 6.029/2007 - O 
Presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da 
Comissão. 

D) Art. 3º, caput, do Decreto nº 6.029/2007 - A CEP será 
integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de 
idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em 
administração pública, designados pelo Presidente da 
República, para mandatos de três anos, não coincidentes, 
permitida uma única recondução. 

E) Art. 3º, parágrafo 1º do Decreto nº 6.029/2007 - A 
atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração 
para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são 
considerados prestação de relevante serviço público. 

 
07. Reposta: D. 
Artigo 4º do Decreto 6.029/2007: 
Art. 4º À CEP compete: 
IV - coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão 

da Ética Pública do Poder Executivo Federal. 
 
08. Resposta: A. 
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do 

Poder Executivo Federal com a finalidade de promover 
atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do 
Executivo Federal, competindo-lhe: 

I - integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com 
a ética pública. 

 
09. Resposta: E. 
Decreto n°6.029  
Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de 

Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios:  

I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;  
II - proteção à identidade do denunciante, que deverá ser 

mantida sob reserva, se este assim o desejar; 
III - independência e imparcialidade dos seus membros na 

apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste 
Decreto. 

 
10. Resposta: E. 
Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de 

Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância 
dos seguintes princípios: 

I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 
II - proteção à identidade do denunciante, que deverá ser 

mantida sob reserva, se este assim o desejar; 
III - independência e imparcialidade dos seus membros na 

apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste 
Decreto. 
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LEI Nº 5.371, DE 5 DE DEZEMBRO DE 19671 
 
Autoriza a instituição da "Fundação Nacional do Índio" e 

dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o 

CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma 

fundação, com patrimônio próprio e personalidade jurídica 
de direito privado, nos termos da lei civil, denominada 
"Fundação Nacional do Índio", com as seguintes finalidades: 

I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da 
política indigenista, baseada nos princípios a seguir 
enumerados: 

a) respeito à pessoa do índio e as instituições e 
comunidades tribais; 

b) garantia à posse permanente das terras que habitam e 
ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as 
utilidades nela existentes; 

c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, 
no seu contato com a sociedade nacional; 

d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma 
a que sua evolução socioeconômica se processe a salvo de 
mudanças bruscas; 

II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua 
conservação, ampliação e valorização; 

III - promover levantamentos, análises, estudos e 
pesquisas científicas sobre o índio e os grupos sociais 
indígenas; 

IV - promover a prestação da assistência médico-sanitária 
aos índios; 

V - promover a educação de base apropriada do índio 
visando à sua progressiva integração na sociedade nacional; 

VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o 
interesse coletivo para a causa indigenista; 

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e 
nas matérias atinentes à proteção do índio. 

Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de 
representação ou assistência jurídica inerentes ao regime 
tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil 
comum ou em leis especiais. 

 
Art. 2º O patrimônio da Fundação será constituído: 
I - pelo acervo do Serviço de Proteção aos Índios (S.P.I.), 

do Conselho Nacional de Proteção aos Índios (C.N.P.I.) e do 
Parque Nacional do Xingu (P.N.X.); 

II - pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais que 
lhe forem atribuídos; 

III - pelas subvenções e doações de pessoas físicas, 
entidades públicas e privadas nacionais, estrangeiras e 
internacionais; 

IV - pelas rendas e emolumentos provenientes de serviços 
prestados a terceiros; 

                                                           
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-
1969/L5371.htm 

V - pelo dízimo da renda líquida anual do Patrimônio 
Indígena; 

§ 1º Os bens, rendas e serviços da Fundação são isentos 
de impostos federais, estaduais e municipais, de 
conformidade com a letra "c", item III, do art. 20 da 
Constituição. 

§ 2º O Orçamento da União consignará, em cada exercício, 
recursos suficientes ao atendimento das despeças da 
Fundação. 

§ 3º A Fundação poderá promover a obtenção de 
cooperação financeira e assistência técnica internas ou 
externas, públicas ou privadas, coordenando e adequando a 
sua aplicação aos planos estabelecidos. 

 
Art. 3º As rendas do Patrimônio Indígena serão 

administradas pela Fundação tendo em vista os seguintes 
objetivos: 

I - emancipação econômica das tribos; 
II - acréscimo do patrimônio rentável; 
III - custeio dos serviços de assistência ao índio. 
 
Art. 4º A Fundação terá sede e foro na Capital Federal e se 

regerá por Estatutos aprovados pelo Presidente da República. 
Parágrafo único. A Fundação ficará vinculada ao 

Ministério do Interior, nos termos do Decreto-lei nº 200-67.   
 
Art. 5º A Fundação, independentemente da supervisão 

ministerial prevista no Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro 
de 1967 prestará contas da gestão do Patrimônio Indígena ao 
Ministério do Interior. 

Parágrafo único. Responderá a Fundação pelos danos que 
os seus empregados causem ao Patrimônio Indígena, 
cabendo-lhe ação regressiva contra o empregado 
responsável, nos casos de culpa ou dolo. 

 
Art. 6º Instituída a Fundação, ficarão automaticamente 

extintos o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), o Conselho 
Nacional de Proteção aos Índios (CNPI) e o Parque Nacional 
do Xingu (PNX). 

 
Art. 7º Os quadros de pessoal dos órgãos a que se refere o 

artigo anterior serão considerados em extinção, a operar-se 
gradativamente, de acordo com as normas fixadas em 
Decreto. 

§ 1º Os servidores dos quadros em extinção passarão a 
prestar serviços à Fundação, consoante o regime legal que 
lhes é próprio, podendo, entretanto, optar pelo regime da 
legislação trabalhista, a juízo da Diretoria da Fundação, 
conforme normas a serem estabelecidas em Decreto do Poder 
Executivo. 

§ 2º O tempo de serviço prestado à Fundação em regime 
trabalhista, na forma do parágrafo anterior, será contado 
como de serviço público para os fins previstos na legislação 
federal. 

§ 3º A Fundação promoverá o aproveitamento em órgãos 
federais e, mediante convênio, nos Estados e Municípios, dos 
servidores referidos neste artigo, que não forem 
considerados necessário aos seus serviços, tendo em vista o 
disposto no art. 99 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro 
de 1967. 

 
Art. 8º A Fundação poderá requisitar servidores federais, 

estaduais e municipais, inclusive autárquicos, na forma da 
legislação em vigor. 

 

Lei nº. 5.371, de 05 de 

dezembro de 1967 
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Parágrafo único. Os Servidores requisitados na forma 
deste artigo poderão optar pelo regime trabalhista peculiar à 
Fundação, durante o período em que permaneçam à sua 
disposição, contando-se o tempo de serviço assim prestado 
para efeito de direitos e vantagens da função pública. 

 
Art. 9º As dotações orçamentárias consignadas ao Serviço 

de Proteção aos índios (SPI), ao Conselho Nacional de 
Proteção aos Índios (CNPl) e ao Parque Nacional do Xingu 
(PNX), no Orçamento da União, serão automaticamente 
transferidas para a Fundação, na data de sua instituição. 

 
Art. 10. Fica a Fundação autorizada a examinar os 

acordos, convênios, contratos e ajustes firmados pelo SPI, 
CNPI, e PNX, podendo ratificá-los, modificá-los ou rescindi-los 
sem prejuízo ao direito adquirido por terceiros, ao ato 
jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do artigo 150 e 
§§ 3º e 22 da Constituição do Brasil. 

Parágrafo único – VETADO. 
 
Art. 11. São extensivos à Fundação e ao Patrimônio 

Indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à 
impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos 
processuais, ações especiais e executivas, juros e custas. 

 
Art. 12. Cumpre à Fundação elaborar e propor ao Poder 

Executivo Anteprojeto de Lei, a ser encaminhado ao 
Congresso, sobre o Estatuto Legal do Índio Brasileiro. 

 
Art. 13. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Lei, o Ministro do Interior, ouvida a 
Procuradoria-Geral da República, submeterá ao Presidente 
da República o projeto dos Estatutos da Fundação Nacional 
do Índio. 

 
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Brasília, 5 de dezembro de 1967; 146º da Independência 

e 79º da República. 
A. COSTA E SILVA 

 

 
 

LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 19732 
 
Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
Dos Princípios e Definições 

 
Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou 

silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de 
preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 
harmoniosamente, à comunhão nacional. 

Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas 
se estende a proteção das leis do País, nos mesmos termos em 
que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, 
costumes e tradições indígenas, bem como as condições 
peculiares reconhecidas nesta Lei. 

                                                           
2 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm 

Art. 2º Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem 
como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, 
nos limites de sua competência, para a proteção das 
comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: 

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, 
sempre que possível a sua aplicação; 

II - prestar assistência aos índios e às comunidades 
indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; 

III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu 
desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha 
dos seus meios de vida e subsistência; 

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu 
habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu 
desenvolvimento e progresso; 

VI - respeitar, no processo de integração do índio à 
comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os 
seus valores culturais, tradições, usos e costumes; 

VII - executar, sempre que possível mediante a 
colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a 
beneficiar as comunidades indígenas; 

VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as 
qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de 
suas condições de vida e a sua integração no processo de 
desenvolvimento; 

IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos 
termos da Constituição, a posse permanente das terras que 
habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis 
e políticos que em face da legislação lhes couberem. 

Parágrafo único. (Vetado). 
 
Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as 

definições a seguir discriminadas: 
I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e 

ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado 
como pertencente a um grupo étnico cujas características 
culturais o distinguem da sociedade nacional; 

II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto 
de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado 
de completo isolamento em relação aos outros setores da 
comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou 
permanentes, sem contudo estarem neles integrados. 

 
Art. 4º Os índios são considerados: 
I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou 

de que se possuem poucos e vagos informes através de 
contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; 

II - Em vias de integração - Quando, em contato 
intermitente ou permanente com grupos estranhos, 
conservam menor ou maior parte das condições de sua vida 
nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência 
comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual 
vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

 III - Integrados - Quando incorporados à comunhão 
nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, 
ainda que conservem usos, costumes e tradições 
característicos da sua cultura. 

 
TÍTULO II 

Dos Direitos Civis e Políticos 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios 
 

2. Lei nº. 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973 
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Art. 5º Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos 
artigos 145 e 146, da Constituição Federal, relativas à 
nacionalidade e à cidadania. 

Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos 
pelo índio depende da verificação das condições especiais 
estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente. 

 
Art. 6º Serão respeitados os usos, costumes e tradições 

das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de 
família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e 
nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem 
pela aplicação do direito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum 
às relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à 
comunidade indígena, excetuados os que forem menos 
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei. 

CAPÍTULO II 
Da Assistência ou Tutela 

 
Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não 

integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime 
tutelar estabelecido nesta Lei. 

§ 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se 
no que couber, os princípios e normas da tutela de direito 
comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da 
especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como 
da prestação de caução real ou fidejussória. 

§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do 
competente órgão federal de assistência aos silvícolas. 

 
Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não 

integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena 
quando não tenha havido assistência do órgão tutelar 
competente. 

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso 
em que o índio revele consciência e conhecimento do ato 
praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão 
dos seus efeitos. 

 
Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz 

competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta 
Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que 
preencha os requisitos seguintes: 

I - idade mínima de 21 anos; 
II - conhecimento da língua portuguesa; 
III - habilitação para o exercício de atividade útil, na 

comunhão nacional; 
IV - razoável compreensão dos usos e costumes da 

comunhão nacional. 
Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, 

ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, 
transcrita a sentença concessiva no registro civil. 

 
Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a 

pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá 
reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição 
de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde 
que, homologado judicialmente o ato, seja inscrito no registro 
civil. 

 
Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, 

poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena 
e de seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em 
lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo 
e comprovada, em inquérito realizado pelo órgão federal 
competente, a sua plena integração na comunhão nacional. 

 Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, 
exigir-se-á o preenchimento, pelos requerentes, dos 
requisitos estabelecidos no artigo 9º. 

 

CAPÍTULO III 
Do Registro Civil 

 
Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos 

índios não integrados, serão registrados de acordo com a 
legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua 
condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. 

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do 
interessado ou da autoridade administrativa competente. 

 
Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente de 

assistência, para o registro administrativo de nascimentos e 
óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos 
casamentos contraídos segundo os costumes tribais. 

Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, 
quando couber documento hábil para proceder ao registro 
civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como 
meio subsidiário de prova. 

 
CAPÍTULO IV 

Das Condições de Trabalho 
 
Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores 

indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se lhes todos 
os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência 
social. 

Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de 
trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer 
o índio. 

 
Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de 

serviços realizado com os índios de que trata o artigo 4°, I. 
 
Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços 

realizados com indígenas em processo de integração ou 
habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de 
prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, 
quando necessário, a normas próprias. 

§ 1º Será estimulada a realização de contratos por equipe, 
ou a domicílio, sob a orientação do órgão competente, de 
modo a favorecer a continuidade da via comunitária. 

§ 2º Em qualquer caso de prestação de serviços por 
indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio 
exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, 
denunciando os abusos e providenciando a aplicação das 
sanções cabíveis. 

§ 3º O órgão de assistência ao indígena propiciará o 
acesso, aos seus quadros, de índios integrados, estimulando a 
sua especialização indigenista. 

 
TÍTULO III 

Das Terras dos Índios 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que 

se referem os artigos 4º, IV, e 198, da Constituição; 
II - as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste 

Título; 
III - as terras de domínio das comunidades indígenas ou 

de silvícolas. 
 
Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de 

arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que 
restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade 
indígena ou pelos silvícolas. 
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§ 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha 
aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da 
caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa. 

§ 2º (Vetado). 
 
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação 

do órgão federal de assistência ao índio, serão 
administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 
estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

§ 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, 
homologada pelo Presidente da República, será registrada em 
livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do 
registro imobiliário da comarca da situação das terras. 

§ 2º Contra a demarcação processada nos termos deste 
artigo não caberá a concessão de interdito possessório, 
facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória 
ou à demarcatória. 

 
Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos 

motivos adiante enumerados, poderá a União intervir, se não 
houver solução alternativa, em área indígena, determinada a 
providência por decreto do Presidente da República. 

 1º A intervenção poderá ser decretada: 
 a) para pôr termo à luta entre grupos tribais; 
 b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam 

acarretar o extermínio da comunidade indígena, ou qualquer 
mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo 
tribal; 

 c) por imposição da segurança nacional; 
 d) para a realização de obras públicas que interessem ao 

desenvolvimento nacional; 
 e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala; 
 f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante 

interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional. 
 2º A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas 

no decreto e sempre por meios suasórios, dela podendo 
resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das 
medidas seguintes: 

 a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de 
força contra os índios; 

 b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma 
para outra área; 

 c) remoção de grupos tribais de uma para outra área. 
 3º Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de 

todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na 
área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena 
removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às 
condições ecológicas. 

 4º A comunidade indígena removida será integralmente 
ressarcida dos prejuízos decorrentes da remoção. 

 5º O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão 
federal que exercita a tutela do índio. 

 
Art. 21. As terras espontânea e definitivamente 

abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal 
reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao 
índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, à posse 
e ao domínio pleno da União. 

 
CAPÍTULO II 

Das Terras Ocupadas 
 
Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente 

das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes. 

 Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos 
termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União (artigo 
4º, IV, e 198, da Constituição Federal). 

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a 
ocupação efetiva da terra que, de acordo com os usos, 
costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce 
atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil. 

 
Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas 

compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas 
naturais e de todas as utilidades existentes nas terras 
ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de 
tais riquezas naturais e utilidades. 

 § 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos 
acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das 
águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras 
ocupadas. 

 § 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e 
pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por 
forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele 
eventualmente tiverem de ser aplicadas. 

 
Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos 

tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos 
termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá 
de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de 
assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao 
consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, sem 
prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do 
referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. 

 
CAPÍTULO III 

Das Áreas Reservadas 
 
Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do 

território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos 
índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com 
direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos 
bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais. 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste 
artigo não se confundem com as de posse imemorial das 
tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das 
seguintes modalidades: 

 a) reserva indígena; 
 b) parque indígena; 
 c) colônia agrícola indígena. 
 
Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor 

de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua 
subsistência. 

 
Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na 

posse de índios, cujo grau de integração permita assistência 
econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em 
que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas 
naturais da região. 

 § 1º Na administração dos parques serão respeitados a 
liberdade, usos, costumes e tradições dos índios. 

 § 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e 
à preservação das riquezas existentes na área do parque, 
deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o 
interesse dos índios que nela habitem. 

 § 3º O loteamento das terras dos parques indígenas 
obedecerá ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, 
bem como às normas administrativas nacionais, que deverão 
ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas. 

 
 Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à 

exploração agropecuária, administrada pelo órgão de 
assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e 
membros da comunidade nacional. 
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Art. 30. Território federal indígena é a unidade 
administrativa subordinada à União, instituída em região na 
qual pelo menos um terço da população seja formado por 
índios. 

 
Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, no 

que couber, às áreas em que a posse decorra da aplicação do 
artigo 198, da Constituição Federal. 

 
CAPÍTULO IV 

Das Terras de Domínio Indígena 
 
Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da 

comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por 
qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da 
legislação civil. 

 
 Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como 

próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a 
cinquenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

 Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 
terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às 
áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de 
propriedade coletiva de grupo tribal. 

 
CAPÍTULO V 

Da Defesa das Terras Indígenas 
 
Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá 

solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da 
Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras 
ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

 
Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a 

defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e 
das comunidades indígenas. 

 
Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, 

compete à União adotar as medidas administrativas ou 
propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as 
medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos 
silvícolas sobre as terras que habitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas 
neste artigo forem propostas pelo órgão federal de 
assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou 
passiva. 

 
Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são 

partes legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, 
cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público 
Federal ou do órgão de proteção ao índio. 

 
Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas 

não poderá recair desapropriação, salvo o previsto no artigo 
20. 

 
TÍTULO IV 

Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena 
 
Art 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 
I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais 

ou comunidades indígenas; 
II - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 

as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos 
tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles 
reservadas; 

III - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer 
título. 

 
Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena: 

I - a população indígena do País, no tocante a bens ou 
rendas pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem 
discriminação de pessoas ou grupos tribais; 

II - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, 
quanto à posse e usufruto das terras por ele exclusivamente 
ocupadas, ou a ele reservadas; 

III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no 
título aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos 
imóveis ou móveis. 

 
Art. 41. Não integram o Patrimônio Indígena: 
I - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou 

silvícola, individualmente considerado, e o usufruto das 
respectivas riquezas naturais e utilidades; 

II - a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os 
objetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os 
produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em 
geral dos silvícolas. 

 
Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do 

Patrimônio Indígena, propiciando-se, porém, a participação 
dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos 
próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, 
quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício. 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimônio 
Indígena será permanentemente atualizado, procedendo-se à 
fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante controle interno 
e externo, a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus 
administradores. 

 
Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de 

bens e utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, sob a 
responsabilidade do órgão de assistência ao índio. 

§ 1º A renda indígena será preferencialmente reaplicada 
em atividades rentáveis ou utilizada em programas de 
assistência ao índio. 

§ 2° A reaplicação prevista no parágrafo anterior 
reverterá principalmente em benefício da comunidade que 
produziu os primeiros resultados econômicos. 

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente 
pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com 
exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata das 
áreas referidas. 

 
Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas 

pertencentes aos índios, ou do domínio da União, mas na 
posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da 
legislação vigente, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º O Ministério do Interior, através do órgão 
competente de assistência aos índios, representará os 
interesses da União, como proprietária do solo, mas a 
participação no resultado da exploração, as indenizações e a 
renda devida pela ocupação do terreno, reverterão em 
benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena. 

§ 2º Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio 
Indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autorização de 
pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará 
condicionada a prévio entendimento com o órgão de 
assistência ao índio. 

 
Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, 

consideradas em regime de preservação permanente, de 
acordo com a letra g e § 2º, do artigo 3°, do Código Florestal, 
está condicionado à existência de programas ou projetos para 
o aproveitamento das terras respectivas na exploração 
agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. 

 
TÍTULO V 

Da Educação, Cultura e Saúde 
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Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural 
das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de 
expressão. 

 
Art. 48. Estende-se à população indígena, com as 

necessárias adaptações, o sistema de ensino em vigor no País. 
 
Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do 

grupo a que pertençam, e em português, salvaguardado o uso 
da primeira. 

 
Art. 50. A educação do índio será orientada para a 

integração na comunhão nacional mediante processo de 
gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da 
sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas 
aptidões individuais. 

Art. 51. A assistência aos menores, para fins educacionais, 
será prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio 
familiar ou tribal. 

 
Art. 52. Será proporcionada ao índio a formação 

profissional adequada, de acordo com o seu grau de 
aculturação. 

 
Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão 

estimulados, no sentido de elevar o padrão de vida do índio 
com a conveniente adaptação às condições técnicas 
modernas. 

 
Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à 

saúde facultados à comunhão nacional. 
Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e 

na velhice, deve ser assegurada ao silvícola, especial 
assistência dos poderes públicos, em estabelecimentos a esse 
fim destinados. 

 
Art. 55. O regime geral da previdência social será 

extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, 
econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. 

 
TÍTULO VI 

Das Normas Penais 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios 
 
Art. 56. No caso de condenação de índio por infração 

penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz 
atenderá também ao grau de integração do silvícola. 

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão 
cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, 
no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos 
índios mais próximos da habitação do condenado. 

 
Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de 

acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou 
disciplinares contra os seus membros, desde que não 
revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer 
caso a pena de morte. 

 
CAPÍTULO II 

Dos Crimes Contra os Índios 
 
Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura 

indígena: 
I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição 

culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer 
modo, a sua prática. Pena - detenção de um a três meses; 

II - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto 
de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos. 
Pena - detenção de dois a seis meses; 

III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a 
disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou 
entre índios não integrados. Pena - detenção de seis meses a 
dois anos. 

 
Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são 

agravadas de um terço, quando o crime for praticado por 
funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. 

 
Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou 

os costumes, em que o ofendido seja índio não integrado ou 
comunidade indígena, a pena será agravada de um terço. 

 
TÍTULO VII 

Disposições Gerais 
 
Art. 60. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena gozam 

de plena isenção tributária. 
 
Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio 

Indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à 
impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações 
especiais, prazos processuais, juros e custas. 

 
Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos 

efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras 
habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. 

 
§ 1° Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham 

sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em 
virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. 

 
§ 2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a 

União, o órgão de assistência ao índio ou os silvícolas em 
virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de 
suas consequências econômicas. 

 
§ 3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do 

dirigente do órgão de assistência ao índio, será permitida a 
continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de 
arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a sua 
extinção acarrete graves consequências sociais. 

 
Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida 

liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas 
ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e 
do órgão de proteção ao índio. 

 
Art. 64 (Vetado). 
Parágrafo único. (Vetado). 
 
Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a 

demarcação das terras indígenas, ainda não demarcadas. 
 
Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e 

respeitar as normas da Convenção 107, promulgada pelo 
Decreto nº 58.824, de 14 julho de 1966. 

 
Art. 67. É mantida a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 

1967. 
 
Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

EMÍLIO G. MEDICI 
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DECRETO Nº 5.051, DE 19 DE ABRIL DE 20043 
 
Promulga a Convenção no 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e 
Tribais. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por 

meio do Decreto Legislativo no 143, de 20 de junho de 2002, 
o texto da Convenção no 169 da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em 
Genebra, em 27 de junho de 1989; 

Considerando que o Governo brasileiro depositou o 
instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT 
em 25 de julho de 2002; 

Considerando que a Convenção entrou em vigor 
internacional, em 5 de setembro de 1991, e, para o Brasil, em 
25 de julho de 2003, nos termos de seu art. 38; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1o A Convenção no 169 da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada 
em Genebra, em 27 de junho de 1989, apensa por cópia ao 
presente Decreto, será executada e cumprida tão 
inteiramente como nela se contém. 

 
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida 
Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso 
I, da Constituição Federal. 

 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação 
 

Brasília, 19 de abril de 2004; 183o da Independência e 
116o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

CONVENÇÃO No 169 DA OIT SOBRE POVOS 
INDÍGENAS E TRIBAIS 

 
A Conferência Geral da Organização Internacional do 

Trabalho, 
Convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo da 

Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali se reunido a 
7 de junho de 1989, em sua septuagésima sexta sessão; 

Observando as normas internacionais enunciadas na 
Convenção e na Recomendação sobre populações indígenas e 
tribais, 1957; 

 

                                                           
3Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Decreto/D5051.htm 

Lembrando os termos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos e dos numerosos instrumentos 
internacionais sobre a prevenção da discriminação; 

Considerando que a evolução do direito internacional 
desde 1957 e as mudanças sobrevindas na situação dos povos 
indígenas e tribais em todas as regiões do mundo fazem com 
que seja aconselhável adotar novas normas internacionais 
nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a 
assimilação das normas anteriores; 

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o 
controle de suas próprias instituições e formas de vida e seu 
desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas 
identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados 
onde moram; 

Observando que em diversas partes do mundo esses 
povos não podem gozar dos direitos humanos fundamentais 
no mesmo grau que o restante da população dos Estados onde 
moram e que suas leis, valores, costumes e perspectivas têm 
sofrido erosão frequentemente; 

Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas 
e tribais à diversidade cultural, à harmonia social e ecológica 
da humanidade e à cooperação e compreensão 
internacionais; 

Observando que as disposições a seguir foram 
estabelecidas com a colaboração das Nações Unidas, da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação, da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura e da Organização Mundial da 
Saúde, bem como do Instituto Indigenista Interamericano, 
nos níveis apropriados e nas suas respectivas esferas, e que 
existe o propósito de continuar essa colaboração a fim de 
promover e assegurar a aplicação destas disposições; 

Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a 
revisão parcial da Convenção sobre populações Indígenas e 
Tribais, 1957 (n.o 107), o assunto que constitui o quarto item 
da agenda da sessão, e 

Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar a 
forma de uma Convenção Internacional que revise a 
Convenção Sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957, 
adota, neste vigésimo sétimo dia de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove, a seguinte Convenção, que será denominada 
Convenção Sobre os Povos Indígenas e Tribais, 1989: 

 
PARTE 1 - POLÍTICA GERAL 

Artigo 1o 

 
1. A presente convenção aplica-se: 
a) aos povos tribais em países independentes, cujas 

condições sociais, culturais e econômicas os distingam de 
outros setores da coletividade nacional, e que estejam 
regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou 
tradições ou por legislação especial; 

b) aos povos em países independentes, considerados 
indígenas pelo fato de descenderem de populações que 
habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao 
país na época da conquista ou da colonização ou do 
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual 
for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias 
instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte 
delas. 

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal 
deverá ser considerada como critério fundamental para 
determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 
presente Convenção. 

3. Convenção nº. 169 da 

Organização Internacional do 

Trabalho, sobre Povos 

Indígenas e Tribais, de 27 de 

junho de 1989, ratificada no 

Brasil em 2002 e promulgada 

em 2004 
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3. A utilização do termo "povos" na presente Convenção 
não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação 
alguma no que se refere aos direitos que possam ser 
conferidos a esse termo no direito internacional. 

 
Artigo 2o 

 
1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de 

desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma 
ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os 
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua 
integridade. 

2. Essa ação deverá incluir medidas: 
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em 

condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a 
legislação nacional outorga aos demais membros da 
população; 

b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, 
econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua 
identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as 
suas instituições; 

c) que ajudem os membros dos povos interessados a 
eliminar as diferenças sócio - econômicas que possam existir 
entre os membros indígenas e os demais membros da 
comunidade nacional, de maneira compatível com suas 
aspirações e formas de vida. 

 
Artigo 3o 

 
1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem 
obstáculos nem discriminação. As disposições desta 
Convenção serão aplicadas sem discriminação aos homens e 
mulheres desses povos. 

2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou 
de coerção que viole os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais dos povos interessados, inclusive os direitos 
contidos na presente Convenção. 

 
Artigo 4o 

 
1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam 

necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os 
bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados. 

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos 
desejos expressos livremente pelos povos interessados. 

3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da 
cidadania não deverá sofrer nenhuma deterioração como 
consequência dessas medidas especiais. 

 
Artigo 5o 

 
Ao se aplicar as disposições da presente Convenção: 
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e 

práticas sociais, culturais religiosos e espirituais próprios dos 
povos mencionados e dever-se-á levar na devida 
consideração a natureza dos problemas que lhes sejam 
apresentados, tanto coletiva como individualmente; 

b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, 
práticas e instituições desses povos; 

c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação 
dos povos interessados, medidas voltadas a aliviar as 
dificuldades que esses povos experimentam ao enfrentarem 
novas condições de vida e de trabalho. 

 
Artigo 6o 

 
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os 

governos deverão: 

a) consultar os povos interessados, mediante 
procedimentos apropriados e, particularmente, através de 
suas instituições representativas, cada vez que sejam 
previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis 
de afetá-los diretamente; 

b) estabelecer os meios através dos quais os povos 
interessados possam participar livremente, pelo menos na 
mesma medida que outros setores da população e em todos 
os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou 
organismos administrativos e de outra natureza responsáveis 
pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes; 

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das 
instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, 
fornecer os recursos necessários para esse fim. 

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção 
deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às 
circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e 
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. 

 
Artigo 7o 

 
1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher 

suas, próprias prioridades no que diz respeito ao processo de 
desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, 
crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as 
terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de 
controlar, na medida do possível, o seu próprio 
desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, 
esses povos deverão participar da formulação, aplicação e 
avaliação dos planos e programas de desenvolvimento 
nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente. 

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do 
nível de saúde e educação dos povos interessados, com a sua 
participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos 
de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles 
moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas 
regiões também deverão ser elaborados de forma a 
promoverem essa melhoria. 

3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for 
possível, sejam efetuados estudos junto aos povos 
interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, 
espiritual e cultural e sobre o meio ambiente que as 
atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter sobre 
esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser 
considerados como critérios fundamentais para a execução 
das atividades mencionadas. 

4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação 
com os povos interessados para proteger e preservar o meio 
ambiente dos territórios que eles habitam. 

 
Artigo 8o 

 
1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados 

deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou 
seu direito consuetudinário. 

 
2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus 

costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam 
incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo 
sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos. Sempre que for 
necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se 
solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste 
princípio. 

 
3. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não deverá 

impedir que os membros desses povos exerçam os direitos 
reconhecidos para todos os cidadãos do país e assumam as 
obrigações correspondentes. 
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Artigo 9o 
 
1. Na medida em que isso for compatível com o sistema 

jurídico nacional e com os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos, deverão ser respeitados os 
métodos aos quais os povos interessados recorrem 
tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos 
pelos seus membros. 

2. As autoridades e os tribunais solicitados para se 
pronunciarem sobre questões penais deverão levar em conta 
os costumes dos povos mencionados a respeito do assunto. 

 
 

Artigo 10 
 
1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação 

geral a membros dos povos mencionados, deverão ser 
levadas em conta as suas características econômicas, sociais 
e culturais. 

2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros 
que o encarceramento. 

 
Artigo 11 

 
A lei deverá proibir a imposição, a membros dos povo 

interessados, de serviços pessoais obrigatórios de qualquer 
natureza, remunerados ou não, exceto nos casos previstos 
pela lei para todos os cidadãos. 

 
Artigo 12 

 
Os povos interessados deverão ter proteção contra a 

violação de seus direitos, e poder iniciar procedimentos 
legais, seja pessoalmente, seja mediante os seus organismos 
representativos, para assegurar o respeito efetivo desses 
direitos. Deverão ser adotadas medidas para garantir que os 
membros desses povos possam compreender e se fazer 
compreender em procedimentos legais, facilitando para eles, 
se for necessário, intérpretes ou outros meios eficazes. 

 
PARTE II - TERRAS 

Artigo 13 
 
1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, 

os governos deverão respeitar a importância especial que 
para as culturas e valores espirituais dos povos interessados 
possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com 
ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de 
alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos 
dessa relação. 

2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 
deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a 
totalidade do habitat das regiões que os povos interessados 
ocupam ou utilizam de alguma outra forma. 

 
Artigo 14 

 
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os 

direitos de propriedade e de posse sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, 
deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito 
dos povos interessados de utilizar terras que não estejam 
exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades 
tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser 
dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos 
agricultores itinerantes. 

 
 

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam 
necessárias para determinar as terras que os povos 
interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção 
efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no 
âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as 
reivindicações de terras formuladas pelos povos 
interessados. 

 
Artigo 15 

 
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos 

naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente 
protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a 
participarem da utilização, administração e conservação dos 
recursos mencionados. 

2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos 
minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre 
outros recursos, existentes na terras, os governos deverão 
estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar 
os povos interessados, a fim de se determinar se os interesses 
desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de 
se empreender ou autorizar qualquer programa de 
prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas 
terras. Os povos interessados deverão participar sempre que 
for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e 
receber indenização equitativa por qualquer dano que 
possam sofrer como resultado dessas atividades. 

 
Artigo 16 

 
1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do 

presente Artigo, os povos interessados não deverão ser 
transladados das terras que ocupam. 

2. Quando, excepcionalmente, o translado e o 
reassentamento desses povos sejam considerados 
necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento 
dos mesmos, concedido livremente e com pleno 
conhecimento de causa. Quando não for possível obter o seu 
consentimento, o translado e o reassentamento só poderão 
ser realizados após a conclusão de procedimentos adequados 
estabelecidos pela legislação nacional, inclusive enquetes 
públicas, quando for apropriado, nas quais os povos 
interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente 
representados. 

3. Sempre que for possível, esses povos deverão ter o 
direito de voltar a suas terras tradicionais assim que 
deixarem de existir as causas que motivaram seu translado e 
reassentamento. 

4. Quando o retorno não for possível, conforme for 
determinado por acordo ou, na ausência de tais acordos, 
mediante procedimento adequado, esses povos deverão 
receber, em todos os casos em que for possível, terras cuja 
qualidade e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais 
aqueles das terras que ocupavam anteriormente, e que lhes 
permitam cobrir suas necessidades e garantir seu 
desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados 
prefiram receber indenização em dinheiro ou em bens, essa 
indenização deverá ser concedida com as garantias 
apropriadas. 

5. Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas 
transladadas e reassentadas por qualquer perda ou dano que 
tenham sofrido como consequência do seu deslocamento. 

 
Artigo 17 

 
1. Deverão ser respeitadas as modalidades de 

transmissão dos direitos sobre a terra entre os membros dos 
povos interessados estabelecidas por esses povos. 
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2. Os povos interessados deverão ser consultados sempre 
que for considerada sua capacidade para alienarem suas 
terras ou transmitirem de outra forma os seus direitos sobre 
essas terras para fora de sua comunidade. 

3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos 
possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do 
desconhecimento das leis por parte dos seus membros para 
se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles 
pertencentes. 

 
Artigo 18 

 
A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda 

intrusão não autorizada nas terras dos povos interessados ou 
contra todo uso não autorizado das mesmas por pessoas 
alheias a eles, e os governos deverão adotar medidas para 
impedirem tais infrações. 

Artigo 19 
 
Os programas agrários nacionais deverão garantir aos 

povos interessados condições equivalentes às desfrutadas 
por outros setores da população, para fins de: 

a) a alocação de terras para esses povos quando as terras 
das que dispunham sejam insuficientes para lhes garantir os 
elementos de uma existência normal ou para enfrentarem o 
seu possível crescimento numérico; 

b) a concessão dos meios necessários para o 
desenvolvimento das terras que esses povos já possuam. 

 
PARTE III - CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

EMPREGO 
Artigo 20 

 
1. Os governos deverão adotar, no âmbito da legislação 

nacional e em cooperação com os povos interessados, 
medidas especiais para garantir aos trabalhadores 
pertencentes a esses povos uma proteção eficaz em matéria 
de contratação e condições de emprego, na medida em que 
não estejam protegidas eficazmente pela legislação aplicável 
aos trabalhadores em geral. 

2. Os governos deverão fazer o que estiver ao seu alcance 
para evitar qualquer discriminação entre os trabalhadores 
pertencentes ao povos interessados e os demais 
trabalhadores, especialmente quanto a: 

a) acesso ao emprego, inclusive aos empregos 
qualificados e às medidas de promoção e ascensão; 

b) remuneração igual por trabalho de igual valor; 
c) assistência médica e social, segurança e higiene no 

trabalho, todos os benefícios da seguridade social e demais 
benefícios derivados do emprego, bem como a habitação; 

d) direito de associação, direito a se dedicar livremente a 
todas as atividades sindicais para fins lícitos, e direito a 
celebrar convênios coletivos com empregadores ou com 
organizações patronais. 

3. As medidas adotadas deverão garantir, 
particularmente, que: 

a) os trabalhadores pertencentes aos povos interessados, 
inclusive os trabalhadores sazonais, eventuais e migrantes 
empregados na agricultura ou em outras atividades, bem 
como os empregados por empreiteiros de mão-de-obra, 
gozem da proteção conferida pela legislação e a prática 
nacionais a outros trabalhadores dessas categorias nos 
mesmos setores, e sejam plenamente informados dos seus 
direitos de acordo com a legislação trabalhista e dos recursos 
de que dispõem; 

b) os trabalhadores pertencentes a esses povos não 
estejam submetidos a condições de trabalho perigosas para 
sua saúde, em particular como consequência de sua exposição 
a pesticidas ou a outras substâncias tóxicas; 

c) os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam 
submetidos a sistemas de contratação coercitivos, incluindo-
se todas as formas de servidão por dívidas; 

d) os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem da 
igualdade de oportunidade e de tratamento para homens e 
mulheres no emprego e de proteção contra o acossamento 
sexual. 

4. Dever-se-á dar especial atenção à criação de serviços 
adequados de inspeção do trabalho nas regiões donde 
trabalhadores pertencentes aos povos interessados exerçam 
atividades assalariadas, a fim de garantir o cumprimento das 
disposições desta parte da presente Convenção. 

 
INDÚSTRIAS RURAIS 

Artigo 21 
 
Os membros dos povos interessados deverão poder 

dispor de meios de formação profissional pelo menos iguais 
àqueles dos demais cidadãos. 

 
Artigo 22 

 
1. Deverão ser adotadas medidas para promover a 

participação voluntária de membros dos povos interessados 
em programas de formação profissional de aplicação geral. 

2. Quando os programas de formação profissional de 
aplicação geral existentes não atendam as necessidades 
especiais dos povos interessados, os governos deverão 
assegurar, com a participação desses povos, que sejam 
colocados à disposição dos mesmos programas e meios 
especiais de formação. 

3. Esses programas especiais de formação deverão estar 
baseado no entorno econômico, nas condições sociais e 
culturais e nas necessidades concretas dos povos 
interessados. Todo levantamento neste particular deverá ser 
realizado em cooperação com esses povos, os quais deverão 
ser consultados sobre a organização e o funcionamento de 
tais programas. Quando for possível, esses povos deverão 
assumir progressivamente a responsabilidade pela 
organização e o funcionamento de tais programas especiais 
de formação, se assim decidirem. 

 
Artigo 23 

 
1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as 

atividades tradicionais e relacionadas com a economia de 
subsistência dos povos interessados, tais como a caça, a pesca 
com armadilhas e a colheita, deverão ser reconhecidas como 
fatores importantes da manutenção de sua cultura e da sua 
autossuficiência e desenvolvimento econômico. Com a 
participação desses povos, e sempre que for adequado, os 
governos deverão zelar para que sejam fortalecidas e 
fomentadas essas atividades. 

2. A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos 
mesmos, quando for possível, assistência técnica e financeira 
apropriada que leve em conta as técnicas tradicionais e as 
características culturais desses povos e a importância do 
desenvolvimento sustentado e equitativo. 

 
PARTE V - SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE 

Artigo 24 
Os regimes de seguridade social deverão ser estendidos 

progressivamente aos povos interessados e aplicados aos 
mesmos sem discriminação alguma. 

 
Artigo 25 

 
1. Os governos deverão zelar para que sejam colocados à 

disposição dos povos interessados serviços de saúde 
adequados ou proporcionar a esses povos os meios que lhes 
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permitam organizar e prestar tais serviços sob a sua própria 
responsabilidade e controle, a fim de que possam gozar do 
nível máximo possível de saúde física e mental. 

 
2. Os serviços de saúde deverão ser organizados, na 

medida do possível, em nível comunitário. Esses serviços 
deverão ser planejados e administrados em cooperação com 
os povos interessados e levar em conta as suas condições 
econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem como os 
seus métodos de prevenção, práticas curativas e 
medicamentos tradicionais. 

 
3. O sistema de assistência sanitária deverá dar 

preferência à formação e ao emprego de pessoal sanitário da 
comunidade local e se centrar no atendimento primário à 
saúde, mantendo ao mesmo tempo estreitos vínculos com os 
demais níveis de assistência sanitária. 

 
4. A prestação desses serviços de saúde deverá ser 

coordenada com as demais medidas econômicas e culturais 
que sejam adotadas no país. 

 
PARTE VI - EDUCAÇÃO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 
Artigo 26 

 
Deverão ser adotadas medidas para garantir aos 

membros dos povos interessados a possibilidade de 
adquirirem educação em todos o níveis, pelo menos em 
condições de igualdade com o restante da comunidade 
nacional. 

 
Artigo 27 

 
1. Os programas e os serviços de educação destinados aos 

povos interessados deverão ser desenvolvidos e aplicados em 
cooperação com eles a fim de responder às suas necessidades 
particulares, e deverão abranger a sua história, seus 
conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores e todas 
suas demais aspirações sociais, econômicas e culturais. 

2. A autoridade competente deverá assegurar a formação 
de membros destes povos e a sua participação na formulação 
e execução de programas de educação, com vistas a transferir 
progressivamente para esses povos a responsabilidade de 
realização desses programas, quando for adequado. 

3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito 
desses povos de criarem suas próprias instituições e meios de 
educação, desde que tais instituições satisfaçam as normas 
mínimas estabelecidas pela autoridade competente em 
consulta com esses povos. Deverão ser facilitados para eles 
recursos apropriados para essa finalidade. 

 
Artigo 28 

 
1. Sempre que for viável, dever-se-á ensinar às crianças 

dos povos interessados a ler e escrever na sua própria língua 
indígena ou na língua mais comumente falada no grupo a que 
pertençam. Quando isso não for viável, as autoridades 
competentes deverão efetuar consultas com esses povos com 
vistas a se adotar medidas que permitam atingir esse objetivo. 

 
2. Deverão ser adotadas medidas adequadas para 

assegurar que esses povos tenham a oportunidade de 
chegarem a dominar a língua nacional ou uma das línguas 
oficiais do país. 

 
3. Deverão ser adotadas disposições para se preservar as 

línguas indígenas dos povos interessados e promover o 
desenvolvimento e prática das mesmas. 

 

Artigo 29 
 
Um objetivo da educação das crianças dos povos 

interessados deverá ser o de lhes ministrar conhecimentos 
gerais e aptidões que lhes permitam participar plenamente e 
em condições de igualdade na vida de sua própria 
comunidade e na da comunidade nacional. 

 
Artigo 30 

 
1. Os governos deverão adotar medidas de acordo com as 

tradições e culturas dos povos interessados, a fim de lhes dar 
a conhecer seus direitos e obrigações especialmente no 
referente ao trabalho e às possibilidades econômicas, às 
questões de educação e saúde, aos serviços sociais e aos 
direitos derivados da presente Convenção. 

2. Para esse fim, dever-se-á recorrer, se for necessário, a 
traduções escritas e à utilização dos meios de comunicação de 
massa nas línguas desses povos. 

 
Artigo 31 

 
Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em 

todos os setores da comunidade nacional, e especialmente 
naqueles que estejam em contato mais direto com os povos 
interessados, com o objetivo de se eliminar os preconceitos 
que poderiam ter com relação a esses povos. Para esse fim, 
deverão ser realizados esforços para assegurar que os livros 
de História e demais materiais didáticos ofereçam uma 
descrição equitativa, exata e instrutiva das sociedades e 
culturas dos povos interessados. 

 
PARTE VII - CONTATOS E COOPERAÇÃO ATRAVÉS 

DAS FRONTEIRAS 
Artigo 32 

 
Os governos deverão adotar medidas apropriadas, 

inclusive mediante acordos internacionais, para facilitar os 
contatos e a cooperação entre povos indígenas e tribais 
através das fronteiras, inclusive as atividades nas áreas 
econômica, social, cultural, espiritual e do meio ambiente. 

 
PARTE VIII – ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 33 
 
1. A autoridade governamental responsável pelas 

questões que a presente Convenção abrange deverá se 
assegurar de que existem instituições ou outros mecanismos 
apropriados para administrar os programas que afetam os 
povos interessados, e de que tais instituições ou mecanismos 
dispõem dos meios necessários para o pleno desempenho de 
suas funções. 

2. Tais programas deverão incluir: 
a) o planejamento, coordenação, execução e avaliação, em 

cooperação com os povos interessados, das medidas 
previstas na presente Convenção; 

b) a proposta de medidas legislativas e de outra natureza 
às autoridades competentes e o controle da aplicação das 
medidas adotadas em cooperação com os povos interessados. 

 
PARTE IX - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 34 
 
A natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas 

para por em efeito a presente Convenção deverão ser 
determinadas com flexibilidade, levando em conta as 
condições próprias de cada país. 
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Artigo 35 
 
A aplicação das disposições da presente Convenção não 

deverá prejudicar os direitos e as vantagens garantidos aos 
povos interessados em virtude de outras convenções e 
recomendações, instrumentos internacionais, tratados, ou 
leis, laudos, costumes ou acordos nacionais. 

 
PARTE X - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 36 
 
Esta Convenção revisa a Convenção Sobre Populações 

Indígenas e Tribais, 1957. 
 

Artigo 37 
 
As ratificações formais da presente Convenção serão 

transmitidas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho e por ele registradas. 

 
Artigo 38 

 
1. A presente Convenção somente vinculará os Membros 

da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações 
tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. 

 
2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após o 

registro das ratificações de dois Membros por parte do 
Diretor-Geral. 

 
3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, 

para cada Membro, doze meses após o registro da sua 
ratificação. 

 
Artigo 39 

 
1. Todo Membro que tenha ratificado a presente 

Convenção poderá denunciá-la após a expiração de um 
período de dez anos contados da entrada em vigor mediante 
ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional 
do Trabalho e por ele registrado. A denúncia só surtirá efeito 
um ano após o registro. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente 
Convenção e não fizer uso da faculdade de denúncia prevista 
pelo parágrafo precedente dentro do prazo de um ano após a 
expiração do período de dez anos previsto pelo presente 
Artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos e, 
posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção ao 
expirar cada período de dez anos, nas condições previstas no 
presente Artigo. 

 
Artigo 40 

 
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho notificará a todos os Membros da Organização 
Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações, 
declarações e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos 
Membros da Organização. 

2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da 
segundo ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-
Geral chamará atenção dos Membros da Organização para a 
data de entrada em vigor da presente Convenção. 

 
Artigo 41 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho 
comunicará ao Secretário - Geral das Nações Unidas, para fins 

                                                           
4 Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0026.htm 

de registro, conforme o Artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas, as informações completas referentes a quaisquer 
ratificações, declarações e atos de denúncia que tenha 
registrado de acordo com os Artigos anteriores. 

 
Artigo 42 

 
Sempre que julgar necessário, o Conselho de 

Administração da Repartição Internacional do Trabalho 
deverá apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a 
aplicação da presente Convenção e decidirá sobre a 
oportunidade de inscrever na agenda da Conferência a 
questão de sua revisão total ou parcial. 

 
 

Artigo 43 
 
1. Se a Conferência adotar uma nova Convenção que 

revise total ou parcialmente a presente Convenção, e a menos 
que a nova Convenção disponha contrariamente: 

a) a ratificação, por um Membro, da nova Convenção 
revista implicará de pleno direito, não obstante o disposto 
pelo Artigo 39, supra, a denúncia imediata da presente 
Convenção, desde que a nova Convenção revista tenha 
entrado em vigor; 

b) a partir da entrada em vigor da Convenção revista, a 
presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação dos 
Membros. 

2. A presente Convenção continuará em vigor, em 
qualquer caso em sua forma e teor atuais, para os Membros 
que a tiverem ratificado e que não ratificarem a Convenção 
revista. 

 
Artigo 44 

 
As versões inglesa e francesa do texto da presente 

Convenção são igualmente autênticas. 
 

 
 

DECRETO Nº 26, DE 4 DE FEVEREIRO DE 19914 
 
Dispõe sobre a Educação Indígena no Brasil. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, tendo em 
vista o disposto na Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 
e em cumprimento da Convenção nº 107, da Organização 
Internacional do Trabalho, aprovada pelo Decreto nº 58.825, 
de 14 de julho de 1966, sobre a proteção da integração das 
populações indígenas e outras populações tribais e semi-
tribais de países independentes, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica atribuída ao Ministério da Educação a 

competência para coordenar as ações referentes à Educação 
Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida 
a FUNAI. 

4. Decreto Presidencial nº. 26, 

de 04 de fevereiro de 1991 
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Art. 2º As ações previstas no Art. 1º serão desenvolvidas 
pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em 
consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do 
Ministério da Educação. 

 
Brasília, 04 de fevereiro de 1991; 170º da Independência 

e 103º da República. 
FERNANDO COLLOR 

 
 

 
 

DECRETO No 1.775, DE 8 DE JANEIRO DE 19965 
 
Dispõe sobre o procedimento administrativo de 

demarcação das terras indígenas e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no 
art. 231, ambos da Constituição, e no art. 2º, inciso IX da Lei 
n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 

 
DECRETA: 
Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da 

Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da 
Constituição, serão administrativamente demarcadas por 
iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência 
ao índio, de acordo com o disposto neste Decreto. 

Art. 2° A demarcação das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos 
desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, 
que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação 
baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, 
estudo antropológico de identificação. 

§ 1° O órgão federal de assistência ao índio designará 
grupo técnico especializado, composto preferencialmente por 
servidores do próprio quadro funcional, coordenado por 
antropólogo, com a finalidade de realizar estudos 
complementares de natureza etno-histórica, sociológica, 
jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário 
necessários à delimitação. 

§ 2º O levantamento fundiário de que trata o parágrafo 
anterior, será realizado, quando necessário, conjuntamente 
com o órgão federal ou estadual específico, cujos técnicos 
serão designados no prazo de vinte dias contados da data do 
recebimento da solicitação do órgão federal de assistência ao 
índio. 

§ 3° O grupo indígena envolvido, representado segundo 
suas formas próprias, participará do procedimento em todas 
as suas fases. 

§ 4° O grupo técnico solicitará, quando for o caso, a 
colaboração de membros da comunidade científica ou de 
outros órgãos públicos para embasar os estudos de que trata 
este artigo. 

§ 5º No prazo de trinta dias contados da data da 
publicação do ato que constituir o grupo técnico, os órgãos 
públicos devem, no âmbito de suas competências, e às 
entidades civis é facultado, prestar-lhe informações sobre a 
área objeto da identificação. 

 

                                                           
5Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm 

§ 6° Concluídos os trabalhos de identificação e 
delimitação, o grupo técnico apresentará relatório 
circunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio, 
caracterizando a terra indígena a ser demarcada. 

§ 7° Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de 
assistência ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze 
dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no 
Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada 
onde se localizar a área sob demarcação, acompanhado de 
memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser 
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel. 

§ 8° Desde o início do procedimento demarcatório até 
noventa dias após a publicação de que trata o parágrafo 
anterior, poderão os Estados e municípios em que se localize 
a área sob demarcação e demais interessados manifestar-se, 
apresentando ao órgão federal de assistência ao índio razões 
instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos 
dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de 
testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear 
indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do 
relatório de que trata o parágrafo anterior. 

§ 9° Nos sessenta dias subsequentes ao encerramento do 
prazo de que trata o parágrafo anterior, o órgão federal de 
assistência ao índio encaminhará o respectivo procedimento 
ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com pareceres 
relativos às razões e provas apresentadas. 

§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do 
procedimento, o Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra 
indígena e determinando a sua demarcação; 

II - prescrevendo todas as diligências que julgue 
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de 
noventa dias; 

III - desaprovando a identificação e retornando os autos 
ao órgão federal de assistência ao índio, mediante decisão 
fundamentada, circunscrita ao não atendimento do disposto 
no § 1º do art. 231 da Constituição e demais disposições 
pertinentes. 

 
Art. 3° Os trabalhos de identificação e delimitação de 

terras indígenas realizados anteriormente poderão ser 
considerados pelo órgão federal de assistência ao índio para 
efeito de demarcação, desde que compatíveis com os 
princípios estabelecidos neste Decreto. 

 
Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na 

área sob demarcação, o órgão fundiário federal dará 
prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o 
levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada a 
legislação pertinente. 

Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obedecido o 
procedimento administrativo deste Decreto, será 
homologada mediante decreto. 

 
Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de 

homologação, o órgão federal de assistência ao índio 
promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da 
comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda. 

 
Art. 7° O órgão federal de assistência ao índio poderá, no 

exercício do poder de polícia previsto no inciso VII do art. 1° 
da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro de 1967, disciplinar o 
ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate 
a presença de índios isolados, bem como tomar as 
providências necessárias à proteção aos índios. 

5. Decreto Presidencial nº. 

1.775, de 08 de janeiro de 

1996 
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Art. 8° O Ministro de Estado da Justiça expedirá as 
instruções necessárias à execução do disposto neste Decreto. 

 
Art. 9° Nas demarcações em curso, cujo decreto 

homologatório não tenha sido objeto de registro em cartório 
imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da União do 
Ministério da Fazenda, os interessados poderão manifestar-
se, nos termos do § 8° do art. 2°, no prazo de noventa dias, 
contados da data da publicação deste Decreto. 

Parágrafo único. Caso a manifestação verse demarcação 
homologada, o Ministro de Estado da Justiça a examinará e 
proporá ao Presidente da República as providências cabíveis. 

 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 11. Revogam-se o Decreto n° 22, de 04 de fevereiro de 

1991, e o Decreto n° 608, de 20 de julho de 1992. 
 
Brasília, 8 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 

108º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

 
 

Portaria/ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA nº 14, de 09 de 
janeiro de 19966 

 
Estabelece regras sobre a elaboração do Relatório 

circunstanciado de identificação e delimitação de Terras 
Indígenas a que se refere o parágrafo 6º do artigo 2º, do 
Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996. 

 
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto nº 1.775, 
de 08 de janeiro de 1996, objetivando a regulamentação do 
relatório previsto no §6º do art. 2º do referido decreto; 

 
CONSIDERANDO que o decreto homologatório do Sr. 

Presidente da República, previsto no art. 5º do Decreto nº 
1.775, tem o efeito declaratório do domínio da União sobre a 
área demarcada e, após o seu registro no ofício imobiliário 
competente, tem o efeito desconstitutivo do domínio privado 
eventualmente incidente sobre a dita área (art. 231, 6 da CF); 

 
CONSIDERANDO que o referido decreto baseia-se em 

Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Justiça e que 
esta decorre de decisão embasada no relatório 
circunstanciado de identificação e delimitação, previsto no 
parágrafo 6 do art. 2º, do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 
1996; 

 
CONSIDERANDO que o referido relatório, para propiciar 

um regular processo demarcatório deve precisar, com clareza 
e nitidez, as quatro situações previstas no parágrafo 1º do art. 
231 da Constituição, que consubstanciam, em conjunto e sem 
exclusão, o conceito de “terras tradicionalmente habitadas 
pelos índios”, a saber: (a) as áreas “por eles habitadas em 
caráter permanente”, (b) as áreas “utilizadas para suas 
atividades produtivas”, (c) as áreas “imprescindíveis à 

                                                           
6 Disponível em: 
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLA

preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem 
estar”, e (d) as áreas “necessárias à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”;  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. O relatório circunstanciado de identificação e 

delimitação a que se refere o §6º do art. 2º do Decreto nº 
1.775, de 8 de janeiro de 1996, devidamente fundamentado 
em elementos objetivos, abrangerá, necessariamente, além de 
outros elementos considerados relevantes pelo Grupo 
Técnico, dados gerais e específicos organizados da forma 
seguinte:  

 
I - PRIMEIRA PARTE 

 
Dados gerais: a) informações gerais sobre o(s) grupos(s) 

indígena(s) envolvido(s), tais como filiação cultural e 
linguística, eventuais migrações, censo demográfico, 
distribuição espacial da população e identificação dos 
critérios determinantes desta distribuição; b) pesquisa sobre 
o histórico de ocupação de terra indígena de acordo com a 
memória do grupo étnico envolvido; c) identificação das 
práticas de secessão eventualmente praticadas pelo grupo e 
dos respectivos critérios causais, temporais e espaciais;  

 
II -SEGUNDA PARTE 

 
Habitação permanente: a) descrição da distribuição da(s) 

aldeia(s), com respectiva população e localização; b) 
explicitação dos critérios do grupo para localização, 
construção e permanência da(s) aldeia(s), a área por ela(s) 
ocupada(s) e o tempo em que se encontra(m) as atual(ais) 
localização(ções);  

 
III - TERCEIRA PARTE 

 
Atividades Produtivas: a) descrição das atividades 

produtivas desenvolvidas pelo grupo com a identificação, 
localização e dimensão das áreas utilizadas para esse fim; b) 
descrição das características da economia desenvolvida 
pelo(s) grupo(s), das alterações eventualmente ocorridas na 
economia tradicional a partir do contato com a sociedade 
envolvente e do modo como se processaram tais alterações; 
c) descrição das relações sócio-econômico-culturais com 
outros grupos indígenas e com a sociedade envolvente;  

 
IV - QUARTA PARTE 

 
Meio Ambiente: a) identificação e descrição das áreas 

imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao 
bem estar econômico e cultural do grupo indígena; b) 
explicitação das razões pelas quais tais áreas são 
imprescindíveis e necessárias;  

 
V - QUINTA PARTE 

 
Reprodução Física e Cultural: a) dados sobre as taxas de 

natalidade e mortalidade do grupo nos últimos anos, com 
indicação das causas, na hipótese de identificação de fatores 
de desequilíbrio de tais taxas, e projeção relativa ao 
crescimento populacional do grupo; b) descrição dos 
aspectos cosmológicos do grupo, das áreas de usos rituais, 
cemitérios, lugares sagrados, sítios arqueológicos, etc., 
explicitando a relação de tais áreas com a situação atual e 
como se objetiva essa relação no caso concreto; c) 

CAO_INDIGENISTA/Ordenamento-Territorial/Portaria-MJ-14-de-
09-01-1996.pdf 

6. Portaria do Ministério da 

Justiça nº. 14, de 09 de janeiro 

de 1996 
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identificação e descrição das áreas necessárias à reprodução 
física e cultural do grupo indígena, explicando as razões pelas 
quais são elas necessárias ao referido fim;  

 
VI - SEXTA PARTE 

 
Levantamento Fundiário: a) identificação e censo de 

eventuais ocupantes não índios; b) descrição da(s) área(s) 
por ele(s) ocupada(s), com a respectiva extensão, a(s) data(s) 
dessa(s) ocupação(ções) e a descrição da(s) benfeitoria(s) 
realizada(s); c) informações sobre a natureza dessa ocupação, 
com a identificação dos títulos de posse e/ou domínio 
eventualmente existentes, descrevendo sua qualificação e 
origem; d) informações, na hipótese de algum ocupante 
dispor de documento oriundo de órgão público, sobre a forma 
e fundamentos relativos à expedição do documento que 
deverão ser obtidas junto ao órgão expedidor. 

 
VII - SÉTIMA PARTE 

 
Conclusão e delimitação, contendo a proposta de limites 

da área demarcada.  
Art. 2º. No atendimento da Segunda à Quinta parte do 

artigo anterior dever-se-á contar com a participação do grupo 
indígena envolvido, registrando-se a respectiva manifestação 
e as razões e fundamentos do acolhimento ou da rejeição, 
total ou parcial, pelo Grupo Técnico, do conteúdo de referida 
manifestação.  

 
Art. 3º. A proposta de delimitação far-se-á acompanhar de 

carta topográfica, onde deverão estar identificados os dados 
referentes a vias de acesso terrestres, fluviais e aéreas 
eventualmente existentes, pontos de apoio cartográfico e 
logísticos e identificação de detalhes mencionados nos itens 
do artigo 1º.  

 
Art. 4º. O órgão federal de assistência ao índio fixará, 

mediante portaria de seu titular, a sistemática a ser adotada 
pelo grupo técnico referido no §1º do art. 2º do Decreto nº 
1.775, de 8 de janeiro de 1996, relativa à demarcação física e 
à regularização das terras indígenas.  

 
Art. 5º. Aos relatórios de identificação e delimitação de 

terras indígenas, referidos no §6º do art. 2º do Decreto nº 
1.775, de 8 de janeiro de 1996, encaminhados ao titular do 
órgão federal de assistência ao índio antes da publicação 
deste, não se aplica o disposto nesta Portaria.  

 
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 

NELSON A. JOBIM 
 

 
 

DECRETO No 3.108, DE 30 DE JUNHO DE 19997 
 
Promulga o Acordo Constitutivo do Fundo para o 

Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do 
Caribe, concluído em Madri, em 24 de julho de 1992. 

 

                                                           
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3108.htm 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, 

Considerando que o Acordo Constitutivo do Fundo para o 
Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do 
Caribe foi concluído em Madri, em 24 de julho de 1992; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Ato 
multilateral em epígrafe por meio do Decreto Legislativo no 
83, de 12 de dezembro de 1997; 

Considerando que o Acordo em tela entrou em vigor 
internacional em 4 de agosto de 1993; 

Considerando que o Governo brasileiro depositou o 
Instrumento de Ratificação do referido Acordo em 17 de 
junho de 1998, passando o mesmo a vigorar para o Brasil 
nessa data, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1o O Acordo Constitutivo do Fundo para o 

Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do 
Caribe, concluído em Madri, em 24 de julho de 1992, apenso 
por cópía a este Decreto, deverá ser executado e cumprido tão 
inteiramente como nele se contém. 

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Brasília, 30 de junho de 1999; 178o da Independência e 

111o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Acordo Constitutivo do Fundo para o 
Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América 

Latina e do Caribe 
 

As Altas Partes Contratantes: 
Convocadas na cidade de Madri, Espanha, por ocasião da 

Segunda Reunião de Cúpula dos Estados Ibero-Americanos, 
em 24 de julho de 1992; 

 
Recordando os termos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos; 

 
Considerando as normas internacionais enunciadas no 

Convênio da Organização Internacional do Trabalho sobre 
Povos Indígenas e Tribais, adotado pela Conferência 
Internacional do Trabalho em 1989; 

 
Adotam, na presença de representantes de povos 

indígenas da região, o seguinte Acordo Constitutivo do Fundo 
para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América 
Latina e do Caribe: 

 
Artigo 1 

Objetivos e Funções 
 
1.1 Objetivo: O Fundo para o Desenvolvimento dos Povos 

Indígenas da América Latina e do Caribe (doravante "Fundo 
Indígena") tem por objetivo estabelecer um mecanismo 
destinado a apoiar os processos de autodesenvolvimento de 
povos, comunidades e organizações indígenas da América 
Latina e do Caribe (doravante "Povos Indígenas"). 

 
A expressão "Povos Indígenas" compreenderá os povos 

indígenas descendentes de populações que habitavam o país 
ou a região geográfica à qual pertence o país na época da 
conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais 
fronteiras e que, qualquer que seja sua situação jurídica, 

7. Decreto Presidencial nº. 

3.108, de 30 de junho de 1999 
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conservam todas as suas instituições sociais, econômicas, 
culturais e políticas próprias, ou parte delas. Além disso, a 
consciência de sua identidade indígena será considerada um 
critério fundamental para determinar os grupos aos quais se 
aplicam as disposições do presente Acordo Constitutivo. 

A utilização do termo Povos neste Acordo não deverá ser 
interpretada no sentido de qualquer implicação no que se 
refere aos direitos que lhe possam ser conferidos no Direito 
Internacional. 

1.2 Funções: Para alcançar o objetivo enunciado no 
parágrafo 1.1 deste Artigo, o Fundo Indígena terá as seguintes 
funções básicas: 

a) proporcionar uma instância de diálogo para obter a 
formulação coordenada de políticas de desenvolvimento, 
operações, assistência técnica, programas e projetos de 
interesse para os Povos Indígenas, com a participação dos 
Governos dos Estados da região, Governos de outros Estados, 
organismos fornecedores de recursos e os próprios Povos 
Indígenas; 

b) canalizar recursos financeiros e técnicos para os 
projetos e os programas prioritários coordenados com os 
Povos Indígenas, assegurando que contribuam para criar as 
condições para o autodesenvolvimento desses Povos; 

c) proporcionar recursos de capacitação e assistência 
técnica para apoiar o fortalecimento institucional, a 
capacidade de gestão, a formação de recursos humanos, de 
informação e de pesquisa dos Povos Indígenas e de suas 
organizações. 

 
Artigo 2 

Membros e Recursos 
 
2.1 Membros: Serão Membros do Fundo Indígena os 

Estados que depositarem na Secretaria-Geral da Organização 
das Nações Unidas o instrumento de ratificação, de 
conformidade com seus requisitos constitucionais internos e 
com o parágrafo 14.1 do Artigo 14 deste Acordo. 

2.2 Recursos: Constituirão recursos do Fundo Indígena as 
Contribuições dos Estados-Membros, aportes de outros 
Estados, organismos multilaterais, bilaterais e nacionais de 
caráter público ou privado e doadores institucionais, bem 
como a renda líquida gerada pelas atividades e investimentos 
do Fundo Indígena. 

2.3 Instrumentos de Contribuição: Os Instrumentos de 
Contribuição serão protocolos assinados por cada Estado-
Membro para estabelecer seus respectivos compromissos de 
fornecer ao Fundo Indígena recursos para a composição do 
patrimônio desse Fundo, de conformidade com o parágrafo 
2.4. Outros aportes serão regidos pelo quinto Artigo deste 
Acordo. 

2.4 Natureza das Contribuições: As Contribuições ao 
Fundo Indígena poderão ser efetuadas em divisas, moeda 
local, assistência técnica e espécie, conforme os regulamentos 
aprovados pela Assembleia-Geral. As Contribuições em 
moeda local estarão sujeitas a condições de manutenção de 
valor e taxa de câmbio. 

 
Artigo 3 

Estrutura Organizacional 
 
3.1 Órgãos do Fundo Indígena: São órgãos do Fundo 

Indígena a Assembleia-Geral e o Conselho Diretivo. 
3.2 Assembleia-Geral. 
a) Composição; A Assembleia-Geral estará composta de: 
i) um delegado credenciado pelo Governo de cada um dos 

Estados-Membros; e 
ii) um delegado dos Povos Indígenas de cada Estado da 

região Membro do Fundo Indígena, credenciado por seu 
respectivo Governo, após consulta efetuada junto às 
organizações indígenas desse Estado. 

b) Decisões: 
i) as decisões serão tomadas pela unanimidade dos votos 

afirmativos dos delegados dos Estados da região Membros do 
Fundo Indígena, bem como pela maioria dos votos 
afirmativos dos representantes de outros Estados-Membros 
e pela maioria dos votos afirmativos dos delegados dos Povos 
Indígenas. 

ii) em assuntos que afetem os Povos Indígenas de um ou 
mais países, será necessário o voto afirmativo de seus 
delegados. 

c) Regulamento: A Assembleia-Geral aprovará seu 
Regulamento e outras normas que considere necessárias para 
o funcionamento do Fundo Indígena. 

d) Funções: As funções da Assembleia-Geral incluem, 
entre outras: 

i) formular a política geral do Fundo Indígena e adotar as 
medidas necessárias para a consecução de seus objetivos; 

ii) aprovar os critérios básicos para a elaboração dos 
planos, projetos e programas a serem apoiados pelo Fundo 
Indígena; 

iii) aprovar a condição de Membro, conforme as 
disposições deste Acordo e as regras estabelecidas pela 
Assembleia-Geral; 

iv) aprovar o programa, o orçamento anual e as 
prestações de contas periódicas dos recursos do Fundo 
Indígena; 

v) eleger os Membros do Conselho Diretivo a que se refere 
o parágrafo 3.3 e delegar a esse Conselho as faculdades 
necessárias para o funcionamento do Fundo Indígena; 

vi) aprovar a estrutura técnica e administrativa do Fundo 
Indígena e nomear o Secretário Técnico. 

vii) aprovar acordos especiais para possibilitar a Estados 
que não sejam membros, assim como a organizações públicas 
e privadas, que cooperem com o Fundo Indígena ou dele 
participem; 

viii) aprovar eventuais modificações do Acordo 
Constitutivo e submetê-las à ratificação dos Estados-
Membros, quando for necessário; 

ix) terminar as operações do Fundo Indígena e nomear 
liquidantes. 

e) Reuniões: A Assembleia-Geral se reunirá 
ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente 
quantas vezes forem necessárias, por iniciativa própria ou a 
pedido do Conselho Diretivo, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no regulamento da Assembleia-
Geral. 

3.3 Conselho Diretivo. 
a) Composição: O Conselho Diretivo será composto de 

nove membros eleitos pela Assembleia-Geral que 
representem em partes iguais os Governos dos Estados da 
região Membros do Fundo Indígena, os Povos Indígenas 
desses Estados-Membros e os Governos dos outros Estados-
Membros. O mandato dos Membros do Conselho Diretivo será 
de dois anos, devendo-se procurar sua alternância. 

b) Decisões: 
i) as decisões serão tomadas pela unanimidade dos votos 

afirmativos dos delegados dos Estados da região Membros do 
Fundo Indígena, bem como pela maioria dos votos 
afirmativos dos representantes de outros Estados-Membros 
e pela maioria dos votos afirmativos dos delegados dos Povos 
Indígenas; 

ii) as decisões do Conselho Diretivo que envolvam um 
determinado país requererão também, para sua validade, a 
aprovação do Governo do Estado de que se trate e do Povo 
Indígena beneficiário, por meio dos mecanismos mais 
apropriados. 

c) Funções: De conformidade com as normas, 
regulamento e orientações aprovados pela Assembleia-Geral, 
são funções do Conselho Diretivo: 
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i) propor à Assembleia-Geral os regulamentos e as 
normas complementares para o cumprimento dos objetivos 
do Fundo Indígena, inclusive o regulamento do Conselho; 

ii) designar entre seus Membros o Presidente, mediante 
os mecanismos de voto estabelecidos no item 3.3(b); 

iii) adotar as disposições necessárias para o cumprimento 
deste Acordo e das decisões da Assembleia-Geral; 

iv) avaliar as necessidades técnicas e administrativas do 
Fundo Indígena e propor as medidas correspondentes à 
Assembleia-Geral; 

v) administrar os recursos do Fundo Indígena e autorizar 
a contratação de créditos; 

vi) submeter à consideração da Assembleia-Geral as 
propostas de programa e de orçamento anuais e as prestações 
de contas periódicas dos recursos do Fundo Indígena; 

vii) considerar e aprovar programas e projetos 
qualificados para receber o apoio do Fundo Indígena, 
conforme seus objetivos e regulamentos; 

viii) promover ou prestar assistência técnica e apoio 
necessário para a preparação dos projetos e programas; 

ix) promover e estabelecer mecanismos de coordenação 
entre os Membros do Fundo Indígena, entidades cooperantes 
e beneficiários; 

x) propor à Assembleia-Geral a nomeação do Secretário 
Técnico do Fundo Indígena; 

xi) suspender temporariamente as operações do Fundo 
Indígena até que a Assembleia-Geral tenha a oportunidade de 
examinar a situação e tomar as medidas pertinentes; 

xii) exercer as demais atribuições que lhe confere este 
Acordo e as funções que lhe sejam atribuídas pela 
Assembleia-Geral. 

d) Reuniões: O Conselho-Diretivo se reunirá pelo menos 
três vezes ao ano, em abril, agosto e dezembro, e 
extraordinariamente quando considere necessário. 

 
Artigo 4 

Administração 
 
4.1 Estrutura Técnica e Administrativa 
a) A Assembléia-Geral e o Conselho Diretivo 

determinarão e estabelecerão a estrutura de gestão técnica e 
administrativa do Fundo Indígena, de acordo com os artigos 
3.2 (d) (vi) e 3.3 (c) (iv) e (x). Essa estrutura, doravante 
denominada Secretariado Técnico, será integrada por pessoal 
altamente qualificado em termos de formação profissional e 
experiência, cujo número não excederá a 10 funcionários, seis 
profissionais e quatro administrativos. As necessidades 
adicionais de pessoal para projetos poderão ser atendidas 
mediante a contratação de pessoal temporário. 

b) Se o considerar necessário, a Assembléia-Geral poderá 
ampliar ou modificar a composição do Secretariado Técnico. 

c) o Secretariado Técnico funcionará sob a direção de um 
Secretário Técnico designado de conformidade com as 
disposições mencionadas na alínea (a) precedente. 

4.2 Contratos de Administração: A Assembléia-Geral 
poderá autorizar a assinatura de contratos de administração 
com entidades que contem com os recursos e a experiência 
necessários para efetuar a gestão técnica, financeira e 
administrativa dos recursos e das atividades do Fundo 
Indígena. 

 
Artigo 5 

Entidades Cooperantes 
 
5.1 Cooperação com Entidades que não Sejam Membros 

do Fundo Indígena:  
 
O Fundo Indígena poderá assinar contratos especiais, 

aprovados pela Assembleia-Geral para possibilitar aos 
Estados que não sejam Membros, bem como às organizações 

locais, nacionais e internacionais, públicas e privadas, que 
contribuam com o patrimônio do Fundo Indígena e que 
participem de suas atividades, ou ambos. 

 
Artigo 6 

Operações e Atividades 
 
6.1 Organização das Operações: O Fundo Indígena 

organizará suas operações mediante uma classificação por 
áreas de programas e de projetos, para facilitar a 
concentração de esforços administrativos e financeiros e a 
programação por meio de gestões periódicas de recursos, que 
permitam o cumprimento dos objetivos concretos do Fundo 
Indígena. 

6.2 Beneficiários: Os programas e os projetos apoiados 
pelo Fundo Indígena beneficiarão direta e exclusivamente os 
Povos Indígenas dos Estados da América Latina e do Caribe 
que sejam Membros do Fundo Indígena ou tenham assinado 
um acordo especial com o Fundo para permitir a participação 
dos Povos Indígenas de seu país nas atividades do mesmo, de 
acordo com o Artigo 5. 

6.3 Critérios de Qualificação e Prioridade: A Assembleia-
Geral adotará critérios específicos que permitam, de maneira 
interdependente e considerando a diversidade dos 
beneficiários, determinar a qualificação dos solicitantes e 
beneficiários das operações do Fundo Indígena e estabelecer 
a prioridade dos programas e projetos. 

6.4 Condições de Financiamento: 
a) Considerando as características diversas e particulares 

dos eventuais beneficiários dos programas e projetos, a 
Assembleia-Geral estabelecerá parâmetros flexíveis a serem 
utilizados pelo Conselho Diretivo para determinar as 
modalidades de financiamento e para estabelecer as 
condições de execução de cada programa e projeto, em 
consulta com os interessados. 

b) De acordo com esses critérios, o Fundo Indígena 
concederá recursos não-reembolsáveis, créditos, garantias e 
outras modalidades apropriadas de financiamento. 

 
Artigo 7 

Avaliação e Acompanhamento 
 
7.1 Avaliação do Fundo Indígena: A Assembleia-Geral 

avaliará periodicamente o funcionamento do Fundo Indígena 
em seu conjunto, de acordo com os critérios e meios que 
considere adequados. 

7.2 Avaliação dos Programas e Projetos: A execução dos 
programas e dos projetos será avaliada pelo Conselho 
Diretivo, considerando especialmente os pedidos 
apresentados pelos beneficiários dos mencionados 
programas e projetos. 

 
Artigo 8 

Retirada de Membros 
 
8.1 Direito de Retirada: Qualquer Estado-Membro poderá 

retirar-se do Fundo Indígena mediante comunicação escrita 
dirigida ao Presidente do Conselho Diretivo, que notificará à 
Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas. A 
retirada terá efeito definitivo um ano após a data em que se 
tenha recebido a notificação. 

8.2 Liquidação de Contas: 
a) as Contribuições dos Estados-Membros ao Fundo 

Indígena não serão devolvidas em caso de retirada do Estado-
Membro; 

b) O Estado-Membro que se tenha retirado do Fundo 
Indígena continuará sendo responsável pelas quantias 
devidas ao Fundo Indígena e pelas obrigações assumidas com 
o mesmo antes do término de suas condições de Membro. 
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Artigo 9 
Término das Operações 

 
9.1 Término das Operações: O Fundo Indígena poderá 

terminar suas operações por decisão da Assembléia-Geral, 
que nomeará liquidantes e determinará o pagamento de 
dívidas e a distribuição dos ativos de maneira proporcional 
entre seus Membros. 

 
Artigo 10 

Situação Jurídica 
 
10.1 Situação Jurídica: 
a) O Fundo Indígena terá personalidade jurídica e plena 

capacidade para: 
i) celebrar contratos; 
ii) adquirir e alienar bens móveis e imóveis; 
iii) aceitar e conceder empréstimos e doações, dar 

garantias, comprar e vender valores, investir fundos não 
comprometidos em suas operações e realizar transações 
financeiras necessárias para o cumprimento de seu objetivo e 
suas funções; 

iv) iniciar procedimentos judiciais ou administrativos e 
comparecer em juízo; 

v) realizar todas as demais ações necessárias para a 
execução de suas funções e o cumprimento dos objetivos 
deste Acordo. 

b) O Fundo deverá exercer essa capacidade de 
conformidade com os requisitos legais do Estado-Membro em 
cujo território realize suas operações e atividades. 

Artigo 11 
Imunidades, Isenções e Privilégios 

 
11.1 Concessão de Imunidades: Os Estados-Membros 

adotarão, de acordo com seu regime jurídico, as disposições 
necessárias a fim de conferir ao Fundo Indígena imunidades, 
isenções e privilégios necessários para o cumprimento de 
seus objetivos e a realização de suas funções. 

 
Artigo 12 

Modificações 
 

12.1 Modificação do Acordo: O presente Acordo só poderá 
ser modificado por aprovação unânime da Assembléia-Geral, 
sujeita, quando necessária, à ratificação dos Estados-
Membros. 

 
Artigo 13 

Disposições Gerais 
13.1 Sede do Fundo: O Fundo Indígena terá sua sede na 

cidade de La Paz, Bolívia. 
13.2 Depositários: Cada Estado-Membro designará seu 

Banco Central como depositário para que o Fundo Indígena 
possa manter suas disponibilidades na moeda desse Estado-
Membro e outros ativos da instituição. Se o Estado-Membro 
não tiver Banco Central, deverá designar, de acordo com o 
Fundo Indígena, outra instituição para esse fim. 

 
Artigo 14 

Disposições Finais 
14.1 Assinatura e Aceitação: O presente Acordo será 

depositado na Secretaria-Geral da Organização das Nações 
Unidas, onde permanecerá aberto para a assinatura dos 
representantes dos Governos dos Estados da região e de 
outros Estados que desejem ser Membros do Fundo Indígena. 

                                                           
8Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3156.htm 

14.2 Entrada em Vigor: O presente Acordo entrará em 
vigor quando o instrumento de ratificação tenha sido 
depositado conforme o parágrafo 14.1 deste Artigo, pelo 
menos por três Estados da região. 

14.3 Denúncia: Todo Membro que tenha ratificado este 
Acordo poderá denunciá-lo mediante notificação dirigida ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. A 
denúncia somente terá efeito um ano depois da data de seu 
registro. 

14.4 Início das Operações: 
a) O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas 

convocará a primeira reunião da Assembleia-Geral do Fundo 
Indígena tão logo este Acordo entre em vigor, conforme o 
parágrafo 14.2. 

b) Em sua primeira reunião, a Assembleia-Geral adotará 
as medidas necessárias para a designação do Conselho 
Diretivo, conforme dispõe a alínea 3.3 (a) do Artigo 3, e para 
a determinação da data em que o Fundo Indígena iniciará 
suas operações. 

 
Artigo 15 

Disposições Transitórias 
 
15.1 Comitê Interino: Desde que o presente Acordo seja 

firmado por cinco Estados da região, e sem que isso gere 
obrigações para os Estados que não o tenham ratificado, será 
estabelecido um Comitê Interino com funções e composição 
similares às descritas relativamente ao Conselho Diretivo no 
parágrafo 3.3 do Artigo 3 deste Acordo. 

15.2 Sob a direção do Comitê Interino, será formado um 
Secretariado Técnico com as características indicadas no 
parágrafo 4.1 do Artigo 4 do presente Acordo. 

15.3 As atividades do Comitê Interino e do Secretariado 
Técnico serão financiadas mediante contribuições 
voluntárias dos Estados que tenham assinado este Acordo, 
bem como mediante contribuições de outros Estados e 
entidades, por meio de cooperação técnica e outras formas de 
assistência que os Estados e outras entidades possam obter 
junto a organizações internacionais. 

Feito na cidade de Madri, Espanha, em apenas um original, 
datado de 24 de julho de 1992, cujos textos em espanhol, 
português e inglês são igualmente autênticos. 

 

 
 

DECRETO Nº 3.156, DE 27 DE AGOSTO DE 19998 
 
Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à 

saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, pelo Ministério da Saúde, altera dispositivos dos 
Decretos nºs 564, de 8 de junho de 1992, e 1.141, de 19 de maio 
de 1994, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 14, inciso XVII, alínea "c", 
18, inciso X e 28-B da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, 

 
DECRETA: 
 

8. Decreto Presidencial nº. 

3.156, de 27 de agosto de 1999 
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Art. 1º A atenção à saúde indígena é dever da União e será 
prestada de acordo com a Constituição e com a Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, objetivando a universalidade, a 
integralidade e a equanimidade dos serviços de saúde. 

Parágrafo único. As ações e serviços de saúde prestados 
aos índios pela União não prejudicam as desenvolvidas pelos 
Municípios e Estados, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 
Art. 2º Para o cumprimento do disposto no artigo 

anterior, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 
destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do 
índio, objetivando o alcance do equilíbrio bio-psico-social, 
com o reconhecimento do valor e da complementariedade das 
práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades de 
cada comunidade, o perfil epidemiológico e a condição 
sanitária: 

I - o desenvolvimento de esforços que contribuam para o 
equilíbrio da vida econômica, política e social das 
comunidades indígenas; 

II - a redução da mortalidade, em especial a materna e a 
infantil; 

III - a interrupção do ciclo de doenças transmissíveis; 
IV - o controle da desnutrição, da cárie dental e da doença 

periodental; 
V - a restauração das condições ambientais, cuja violação 

se relacione diretamente com o surgimento de doenças e de 
outros agravos da saúde; 

VI - a assistência médica e odontológica integral, prestada 
por instituições públicas em parceria com organizações 
indígenas e outras da sociedade civil; 

VII - a garantia aos índios e às comunidades indígenas de 
acesso às ações de nível primário, secundário e terciário do 
Sistema Único de Saúde - SUS; 

VIII - a participação das comunidades indígenas 
envolvidas na elaboração da política de saúde indígena, de 
seus programas e projetos de implementação; e 

IX - o reconhecimento da organização social e política, dos 
costumes, das línguas, das crenças e das tradições dos índios. 

Parágrafo único. A organização das atividades de atenção 
à saúde das populações indígenas dar-se-á no âmbito do 
Sistema Único de Saúde e efetivar-se-á, progressivamente, 
por intermédio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 
ficando assegurados os serviços de atendimento básico no 
âmbito das terras indígenas. 

 
Art. 3º O Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e 

diretrizes para a promoção, prevenção e recuperação da 
saúde do índio, cujas ações serão executadas pela Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA. 

Parágrafo único. A FUNAI comunicará à FUNASA a 
existência de grupos indígenas isolados, com vistas ao 
atendimento de saúde específico. 

 
Art. 4º Para os fins previstos neste Decreto, o Ministério 

da Saúde poderá promover os meios necessários para que os 
Estados, Municípios e entidades governamentais e não-
governamentais atuem em prol da eficácia das ações de saúde 
indígena, observadas as diretrizes estabelecidas no art. 2º 
deste Decreto. 

 
Art. 5º (Revogado) 
 
Art. 6º (Revogado pelo Decreto nº 7.747, de 2012) 
 
Art. 7º (Revogado) 
 
Art. 8º A FUNASA contará com Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas destinados ao apoio e à prestação de 
assistência à saúde das populações indígenas. 

§ 1º Os Distritos de que trata este artigo serão dirigidos 
por um Chefe DAS 101.1 e auxiliados por dois Assistentes FG-
1. 

§ 2º Ficam subordinadas aos respectivos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas as Casas do Índio, transferidas 
da FUNAI para a FUNASA, cada uma delas dirigida por um 
Chefe FG - 1. 

§ 3º Ao Distrito Sanitário Especial Indígena cabe a 
responsabilidade sanitária sobre determinado território 
indígena e a organização de serviços de saúde hierarquizados, 
com a participação do usuário e o controle social. 

§ 4º Cada Distrito Sanitário Especial Indígena terá um 
Conselho Distrital de Saúde Indígena, com as seguintes 
atribuições: 

I - aprovação do Plano Distrital; 
II - avaliação da execução das ações de saúde planejadas e 

a proposição, se necessária, de sua reprogramação parcial ou 
total; e 

III - apreciação da prestação de contas dos órgãos e 
instituições executoras das ações e serviços de atenção à 
saúde do índio. 

§ 5º Os Conselhos Distritais de Saúde Indígena serão 
integrados de forma paritária por: 

I - representantes dos usuários, indicados pelas 
respectivas comunidades; e 

II - representantes das organizações governamentais 
envolvidas, prestadoras de serviços e trabalhadores do setor 
de saúde. 

 
Art. 9º Poderão ser criados, pelo Presidente da FUNASA, 

no âmbito dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 
Conselhos Locais de Saúde, compostos por representantes 
das comunidades indígenas, com as seguintes atribuições: 

 
I - manifestar-se sobre as ações e os serviços de saúde 

necessários à comunidade; 
 
II - avaliar a execução das ações de saúde na região de 

abrangência do Conselho; 
 
III - indicar conselheiros para o Conselho Distrital de 

Saúde Indígena e para os Conselhos Municipais, se for o caso; 
e 

 
IV - fazer recomendações ao Conselho Distrital de Saúde 

Indígena, por intermédio dos conselheiros indicados. 
 
Art. 10º As designações dos membros dos Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena e dos Conselhos Locais de Saúde 
serão feitas, respectivamente, pelo Presidente da FUNASA e 
pelo Chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena, mediante 
indicação das comunidades representadas. 

 
Art. 11º A regulamentação, as competências e a instalação 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas serão feitas pelo 
Presidente da FUNASA, até a publicação do novo Estatuto e do 
Regimento Interno da Fundação. 

 
Art. 12º (Revogado) 
 
Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 14. Ficam revogados os arts. 11, 12, 13 e 14 do 

Decreto nº 1.141, de 19 de maio de 1994; e os Decretos nºs 
1.479, de 2 de maio de 1995, 1.779, de 9 de janeiro de 1996; 
e 2.540, de 8 de abril de 1998. 
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Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas9 

 
A Assembleia Geral, 
Tomando nota da recomendação que figura na resolução 

1/2 do Conselho dos Direitos Humanos, de 29 de junho de 
2006, na qual o Conselho aprovou o texto da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 

Recordando sua resolução 61/178, de 20 de dezembro de 
2006, em que decidiu adiar o exame e a adoção de medidas 
sobre a Declaração a fim de dispor de mais tempo para seguir 
realizando consultas a respeito, e decidiu também concluir o 
exame da Declaração antes de que terminasse o sexagésimo-
primeiro período de sessões, 

Aprova a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas que figura no anexo da presente 
resolução. 

 
107 ª Sessão Plenária 

13 de setembro de 2007 
 

Anexo 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas 
 
A Assembleia Geral, 
Guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações 

Unidas e pela boa-fé no cumprimento das obrigações 
assumidas pelos Estados de acordo com a Carta, 

Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os 
demais povos e reconhecendo ao mesmo tempo o direito de 
todos os povos a serem diferentes, a se considerarem 
diferentes e a serem respeitados como tais, 

Afirmando também que todos os povos contribuem para 
a diversidade e a riqueza das civilizações e culturas, que 
constituem patrimônio comum da humanidade, 

Afirmando ainda que todas as doutrinas, políticas e 
práticas baseadas na superioridade de determinados povos 
ou indivíduos, ou que a defendem alegando razões de origem 
nacional ou diferenças raciais, religiosas, étnicas ou culturais, 
são racistas, cientificamente falsas, juridicamente inválidas, 
moralmente condenáveis e socialmente injustas, 

Reafirmando que, no exercício de seus direitos, os povos 
indígenas devem ser livres de toda forma de discriminação, 

Preocupada com o fato de os povos indígenas terem 
sofrido injustiças históricas como resultado, entre outras 
coisas, da colonização e da subtração de suas terras, 
territórios e recursos, o que lhes tem impedido de exercer, em 
especial, seu direito ao desenvolvimento, em conformidade 
com suas próprias necessidades e interesses, 

Reconhecendo a necessidade urgente de respeitar e 
promover os direitos intrínsecos dos povos indígenas, que 
derivam de suas estruturas políticas, econômicas e sociais e 
de suas culturas, de suas tradições espirituais, de sua história 
e de sua concepção da vida, especialmente os direitos às suas 
terras, territórios e recursos, 

                                                           
9Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/legislacao-
fundamental. Acesso em agosto de 2015. 

Reconhecendo também a necessidade urgente de 
respeitar e promover os direitos dos povos indígenas 
afirmados em tratados, acordos e outros arranjos 
construtivos com os Estados, 

Celebrando o fato de os povos indígenas estarem 
organizando-se para promover seu desenvolvimento político, 
econômico, social e cultural, e para pôr fim a todas as formas 
de discriminação e de opressão, onde quer que ocorram, 

Convencida de que o controle, pelos povos indígenas, dos 
acontecimentos que os afetam e as suas terras, territórios e 
recursos lhes permitirá manter e reforçar suas instituições, 
culturas e tradições e promover seu desenvolvimento de 
acordo com suas aspirações e necessidades, 

Reconhecendo que o respeito aos conhecimentos, às 
culturas e às práticas tradicionais indígenas contribui para o 
desenvolvimento sustentável e equitativo e para a gestão 
adequada do meio ambiente, 

Enfatizando a contribuição da desmilitarização das terras 
e territórios dos povos indígenas para a paz, o progresso e o 
desenvolvimento econômico e social, a compreensão e as 
relações de amizade entre as nações e os povos do mundo, 

Reconhecendo, em particular, o direito das famílias e 
comunidades indígenas a continuarem compartilhando a 
responsabilidade pela formação, a educação e o bem-estar 
dos seus filhos, em conformidade com os direitos da criança, 
Considerando que os direitos afirmados nos tratados, acordos 
e outros arranjos construtivos entre os Estados e os povos 
indígenas são, em algumas situações, assuntos de 
preocupação, interesse e responsabilidade internacional, e 
têm caráter internacional, 

Considerando também que os tratados, acordos e demais 
arranjos construtivos, e as relações que estes representam, 
servem de base para o fortalecimento da associação entre os 
povos indígenas e os Estados, 

Reconhecendo que a Carta das Nações Unidas, o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais1 e o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos1, assim como 
a Declaração e o Programa de Ação de Viena2 afirmam a 
importância fundamental do direito de todos os povos à 
autodeterminação, em virtude do qual estes determinam 
livremente sua condição política e buscam livremente seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural, 

Tendo em mente que nada do disposto na presente 
Declaração poderá ser utilizado para negar a povo algum seu 
direito à autodeterminação, exercido em conformidade com o 
direito internacional, 

Convencida de que o reconhecimento dos direitos dos 
povos indígenas na presente Declaração fomentará relações 
harmoniosas e de cooperação entre os Estados e os povos 
indígenas, baseadas nos princípios da justiça, da democracia, 
do respeito aos direitos humanos, da não-discriminação e da 
boa-fé, 

Incentivando os Estados a cumprirem e aplicarem 
eficazmente todas as suas obrigações para com os povos 
indígenas resultantes dos instrumentos internacionais, em 
particular as relativas aos direitos humanos, em consulta e 
cooperação com os povos interessados, 

Enfatizando que corresponde às Nações Unidas 
desempenhar um papel importante e contínuo de promoção 
e proteção dos direitos dos povos indígenas, 

Considerando que a presente Declaração constitui um 
novo passo importante para o reconhecimento, a promoção e 
a proteção dos direitos e das liberdades dos povos indígenas 
e para o desenvolvimento de atividades pertinentes ao 
sistema das Nações Unidas nessa área, 

9. Declaração da Organização 

das Nações Unidas (ONU) 

sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas, de 13 de setembro 

de 2007 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Legislação Indigenista 21 

Reconhecendo e reafirmando que os indivíduos indígenas 
têm direito, sem discriminação, a todos os direitos humanos 
reconhecidos no direito internacional, e que os povos 
indígenas possuem direitos coletivos que são indispensáveis 
para sua existência, bem-estar e desenvolvimento integral 
como povos, 

Reconhecendo também que a situação dos povos 
indígenas varia conforme as regiões e os países e que se deve 
levar em conta o significado das particularidades nacionais e 
regionais e das diversas tradições históricas e culturais, 

Proclama solenemente a Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, cujo texto figura à 
continuação, como ideal comum que deve ser perseguido em 
um espírito de solidariedade e de respeito mútuo: 

 
Artigo 1 

 
Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao 

pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos3 e o direito 
internacional dos direitos humanos. 

 
Artigo 2 

 
Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os 

demais povos e indivíduos e têm o direito de não serem 
submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício 
de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua 
origem ou identidade indígena. 

 
Artigo 3 

 
Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em 

virtude desse direito determinam livremente sua condição 
política e buscam livremente seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural. 

 
Artigo 4 

 
Os povos indígenas, no exercício do seu direito à 

autodeterminação, têm direito à autonomia ou ao 
autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos 
internos e locais, assim como a disporem dos meios para 
financiar suas funções autônomas. 

 
 

Artigo 5 
 
Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar 

suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, 
sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de 
participar plenamente, caso o desejem, da vida política, 
econômica, social e cultural do Estado. 

 
Artigo 6 

 
Todo indígena tem direito a uma nacionalidade. 
 

Artigo 7 
 
1. Os indígenas têm direito à vida, à integridade física e 

mental, à liberdade e à segurança pessoal. 
2. Os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em 

liberdade, paz e segurança, como povos distintos, e não serão 
submetidos a qualquer ato de genocídio ou a qualquer outro 
ato de violência, incluída a transferência forçada de crianças 
do grupo para outro grupo. 

 
 

Artigo 8 
 

1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer 
assimilação forçada ou a destruição de sua cultura. 

2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a 
prevenção e a reparação de: 

a) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência 
privar os povos e as pessoas indígenas de sua integridade 
como povos distintos, ou de seus valores culturais ou de sua 
identidade étnica; b) Todo ato que tenha por objetivo ou 
consequência subtrair-lhes suas terras, territórios ou 
recursos. 

c) Toda forma de transferência forçada de população que 
tenha por objetivo ou consequência a violação ou a 
diminuição de qualquer dos seus direitos. 

d) Toda forma de assimilação ou integração forçadas. 
e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade 

promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida 
contra eles. 

 
Artigo 9 

 
Os povos e pessoas indígenas têm o direito de 

pertencerem a uma comunidade ou nação indígena, em 
conformidade com as tradições e costumes da comunidade ou 
nação em questão. Nenhum tipo de discriminação poderá 
resultar do exercício desse direito. 

 
Artigo 10 

 
Os povos indígenas não serão removidos à força de suas 

terras ou territórios. Nenhum traslado se realizará sem o 
consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas 
interessados e sem um acordo prévio sobre uma indenização 
justa e equitativa e, sempre que possível, com a opção do 
regresso. 

 
Artigo 11 

 
1. Os povos indígenas têm o direito de praticar e 

revitalizar suas tradições e costumes culturais. Isso inclui o 
direito de manter, proteger e desenvolver as manifestações 
passadas, presentes e futuras de suas culturas, tais como 
sítios arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, 
cerimônias, tecnologias, artes visuais e interpretativas e 
literaturas. 

2. Os Estados proporcionarão reparação por meio de 
mecanismos eficazes, que poderão incluir a restituição, 
estabelecidos conjuntamente com os povos indígenas, em 
relação aos bens culturais, intelectuais, religiosos e 
espirituais de que tenham sido privados sem o seu 
consentimento livre, prévio e informado, ou em violação às 
suas leis, tradições e costumes. 

 
Artigo 12 

 
1. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, 

praticar, desenvolver e ensinar suas tradições, costumes e 
cerimônias espirituais e religiosas; de manter e proteger seus 
lugares religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma 
privada; de utilizar e dispor de seus objetos de culto e de 
obter a repatriação de seus restos humanos. 

2. Os Estados procurarão facilitar o acesso e/ou a 
repatriação de objetos de culto e restos humanos que 
possuam, mediante mecanismos justos, transparentes e 
eficazes, estabelecidos conjuntamente com os povos 
indígenas interessados. 

 
 
 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Legislação Indigenista 22 

Artigo 13 
 
1. Os povos indígenas têm o direito de revitalizar, utilizar, 

desenvolver e transmitir às gerações futuras suas histórias, 
idiomas, tradições orais, filosofias, sistemas de escrita e 
literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades, lugares 
e pessoas e de mantê-los. 

2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir a 
proteção desse direito e também para assegurar que os povos 
indígenas possam entender e ser entendidos em atos 
políticos, jurídicos e administrativos, proporcionando para 
isso, quando necessário, serviços de interpretação ou outros 
meios adequados. 

 
Artigo 14 

 
1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer e 

controlar seus sistemas e instituições educativos, que 
ofereçam educação em seus próprios idiomas, em 
consonância com seus métodos culturais de ensino e de 
aprendizagem. 

2. Os indígenas, em particular as crianças, têm direito a 
todos os níveis e formas de educação do Estado, sem 
discriminação. 

3. Os Estados adotarão medidas eficazes, junto com os 
povos indígenas, para que os indígenas, em particular as 
crianças, inclusive as que vivem fora de suas comunidades, 
tenham acesso, quando possível, à educação em sua própria 
cultura e em seu próprio idioma. 

 
Artigo 15 

 
1. Os povos indígenas têm direito a que a dignidade e a 

diversidade de suas culturas, tradições, histórias e aspirações 
sejam devidamente refletidas na educação pública e nos 
meios de informação públicos. 

2. Os Estados adotarão medidas eficazes, em consulta e 
cooperação com os povos indígenas interessados, para 
combater o preconceito e eliminar a discriminação, e para 
promover a tolerância, a compreensão e as boas relações 
entre os povos indígenas e todos os demais setores da 
sociedade. 

 
Artigo 16 

 
1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer seus 

próprios meios de informação, em seus próprios idiomas, e de 
ter acesso a todos os demais meios de informação não 
indígenas, sem qualquer discriminação. 

 
2. Os Estados adotarão medidas eficazes para assegurar 

que os meios de informação públicos reflitam 
adequadamente a diversidade cultural indígena. Os Estados, 
sem prejuízo da obrigação de assegurar plenamente a 
liberdade de expressão, deverão incentivar os meios de 
comunicação privados a refletirem adequadamente a 
diversidade cultural indígena. 

 
Artigo 17 

 
1. Os indivíduos e povos indígenas têm o direito de 

desfrutar plenamente de todos os direitos estabelecidos no 
direito trabalhista internacional e nacional aplicável. 

 
2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos 

indígenas, adotarão medidas específicas para proteger as 
crianças indígenas contra a exploração econômica e contra 
todo trabalho que possa ser perigoso ou interferir na 
educação da criança, ou que possa ser prejudicial à saúde ou 
ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social 

da criança, tendo em conta sua especial vulnerabilidade e a 
importância da educação para o pleno exercício dos seus 
direitos. 

3. As pessoas indígenas têm o direito de não serem 
submetidas a condições discriminatórias de trabalho, 
especialmente em matéria de emprego ou de remuneração. 

 
Artigo 18 

 
Os povos indígenas têm o direito de participar da tomada 

de decisões sobre questões que afetem seus direitos, por meio 
de representantes por eles eleitos de acordo com seus 
próprios procedimentos, assim como de manter e 
desenvolver suas próprias instituições de tomada de 
decisões. 

 
Artigo 19 

 
Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os 

povos indígenas interessados, por meio de suas instituições 
representativas, a fim de obter seu consentimento livre, 
prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas 
legislativas e administrativas que os afetem. 

 
Artigo 20 

 
1. Os povos indígenas têm o direito de manter e 

desenvolver seus sistemas ou instituições políticas, 
econômicas e sociais, de que lhes seja assegurado o desfrute 
de seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento e 
de dedicar-se livremente a todas as suas atividades 
econômicas, tradicionais e de outro tipo. 

2. Os povos indígenas privados de seus meios de 
subsistência e desenvolvimento têm direito a uma reparação 
justa e equitativa. 

 
Artigo 21 

 
1. Os povos indígenas têm direito, sem qualquer 

discriminação, à melhora de suas condições econômicas e 
sociais, especialmente nas áreas da educação, emprego, 
capacitação e reconversão profissionais, habitação, 
saneamento, saúde e seguridade social. 

2. Os Estados adotarão medidas eficazes e, quando 
couber, medidas especiais para assegurar a melhora contínua 
das condições econômicas e sociais dos povos indígenas. 
Particular atenção será prestada aos direitos e às 
necessidades especiais de idosos, mulheres, jovens, crianças 
e portadores de deficiência indígenas. 

 
 

Artigo 22 
 

1. Particular atenção será prestada aos direitos e às 
necessidades especiais de idosos, mulheres, jovens, crianças 
e portadores de deficiência indígenas na aplicação da 
presente Declaração. 

 
2. Os Estados adotarão medidas, junto com os povos 

indígenas, para assegurar que as mulheres e as crianças 
indígenas desfrutem de proteção e de garantias plenas contra 
todas as formas de violência e de discriminação. 

 
Artigo 23 

 
Os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar 

prioridades e estratégias para o exercício do seu direito ao 
desenvolvimento. Em especial, os povos indígenas têm o 
direito de participar ativamente da elaboração e da 
determinação dos programas de saúde, habitação e demais 
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programas econômicos e sociais que lhes afetem e, na medida 
do possível, de administrar esses programas por meio de suas 
próprias instituições. 

 
Artigo 24 

 
1. Os povos indígenas têm direito a seus medicamentos 

tradicionais e a manter suas práticas de saúde, incluindo a 
conservação de suas plantas, animais e minerais de interesse 
vital do ponto de vista médico. As pessoas indígenas têm 
também direito ao acesso, sem qualquer discriminação, a 
todos os serviços sociais e de saúde. 

2. Os indígenas têm o direito de usufruir, por igual, do 
mais alto nível possível de saúde física e mental. Os Estados 
tomarão as medidas que forem necessárias para alcançar 
progressivamente a plena realização deste direito. 

 
Artigo 25 

 
Os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer 

sua própria relação espiritual com as terras, territórios, 
águas, mares costeiros e outros recursos que 
tradicionalmente possuam ou ocupem e utilizem, e de 
assumir as responsabilidades que a esse respeito incorrem 
em relação às gerações futuras. 

 
Artigo 26 

 
1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e 

recursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou que 
tenham de outra forma utilizado ou adquirido. 

2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, 
desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que 
possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra 
forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como 
aqueles que de outra forma tenham adquirido. 

3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção 
jurídicos a essas terras, territórios e recursos. Tal 
reconhecimento respeitará adequadamente os costumes, as 
tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas 
a que se refiram.  

 
Artigo 27 

 
Os Estados estabelecerão e aplicarão, em conjunto com os 

povos indígenas interessados, um processo equitativo, 
independente, imparcial, aberto e transparente, no qual 
sejam devidamente reconhecidas as leis, tradições, costumes 
e regimes de posse da terra dos povos indígenas, para 
reconhecer e adjudicar os direitos dos povos indígenas sobre 
suas terras, territórios e recursos, compreendidos aqueles 
que tradicionalmente possuem, ocupam ou de outra forma 
utilizem. Os povos indígenas terão direito de participar desse 
processo.  

 
Artigo 28 

 
1. Os povos indígenas têm direito à reparação, por meios 

que podem incluir a restituição ou, quando isso não for 
possível, uma indenização justa, imparcial e equitativa, pelas 
terras, territórios e recursos que possuíam tradicionalmente 
ou de outra forma ocupavam ou utilizavam, e que tenham sido 
confiscados, tomados, ocupados, utilizados ou danificados 
sem seu consentimento livre, prévio e informado. 

2. Salvo se de outro modo livremente decidido pelos 
povos interessados, a indenização se fará sob a forma de 
terras, territórios e recursos de igual qualidade, extensão e 
condição jurídica, ou de uma indenização pecuniária ou de 
qualquer outra reparação adequada. 

 

Artigo 29 
 
1. Os povos indígenas têm direito à conservação e à 

proteção do meio ambiente e da capacidade produtiva de suas 
terras ou territórios e recursos. Os Estados deverão 
estabelecer e executar programas de assistência aos povos 
indígenas para assegurar essa conservação e proteção, sem 
qualquer discriminação. 

2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir que 
não se armazenem, nem se eliminem materiais perigosos nas 
terras ou territórios dos povos indígenas, sem seu 
consentimento livre, prévio e informado. 

3. Os Estados também adotarão medidas eficazes para 
garantir, conforme seja necessário, que programas de 
vigilância, manutenção e restabelecimento da saúde dos 
povos indígenas afetados por esses materiais, elaborados e 
executados por esses povos, sejam devidamente aplicados. 

 
Artigo 30 

 
1. Não se desenvolverão atividades militares nas terras ou 

territórios dos povos indígenas, a menos que essas atividades 
sejam justificadas por um interesse público pertinente ou 
livremente decididas com os povos indígenas interessados, 
ou por estes solicitadas. 

2. Os Estados realizarão consultas eficazes com os povos 
indígenas interessados, por meio de procedimentos 
apropriados e, em particular, por intermédio de suas 
instituições representativas, antes de utilizar suas terras ou 
territórios para atividades militares. 

 
Artigo 31 

 
1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, 

proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus 
conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais 
tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e 
culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as 
sementes, os medicamentos, o conhecimento das 
propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as 
literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais e as 
artes visuais e interpretativas. Também têm o direito de 
manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade 
intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus 
conhecimentos tradicionais e suas expressões culturais 
tradicionais. 

2. Em conjunto com os povos indígenas, os Estados 
adotarão medidas eficazes para reconhecer e proteger o 
exercício desses direitos. 

 
 
 

Artigo 32 
 
1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de 

elaborar as prioridades e estratégias para o desenvolvimento 
ou a utilização de suas terras ou territórios e outros recursos. 

2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé 
com os povos indígenas interessados, por meio de suas 
próprias instituições representativas, a fim de obter seu 
consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer 
projeto que afete suas terras ou territórios e outros recursos, 
particularmente em relação ao desenvolvimento, à utilização 
ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro 
tipo. 

3. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a 
reparação justa e equitativa dessas atividades, e serão 
adotadas medidas apropriadas para mitigar suas 
consequências nocivas nos planos ambiental, econômico, 
social, cultural ou espiritual. 
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Artigo 33 
 
1. Os povos indígenas têm o direito de determinar sua 

própria identidade ou composição conforme seus costumes e 
tradições. Isso não prejudica o direito dos indígenas de 
obterem a cidadania dos Estados onde vivem. 

2. Os povos indígenas têm o direito de determinar as 
estruturas e de eleger a composição de suas instituições em 
conformidade com seus próprios procedimentos. 

 
Artigo 34 

 
Os povos indígenas têm o direito de promover, 

desenvolver e manter suas estruturas institucionais e seus 
próprios costumes, espiritualidade, tradições, 
procedimentos, práticas e, quando existam, costumes ou 
sistema jurídicos, em conformidade com as normas 
internacionais de direitos humanos. 

 
Artigo 35 

 
Os povos indígenas têm o direito de determinar as 

responsabilidades dos indivíduos para com suas 
comunidades. 

 
Artigo 36 

 
1. Os povos indígenas, em particular os que estão 

divididos por fronteiras internacionais, têm o direito de 
manter e desenvolver contatos, relações e cooperação, 
incluindo atividades de caráter espiritual, cultural, político, 
econômico e social, com seus próprios membros, assim como 
com outros povos através das fronteiras. 

2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos 
indígenas, adotarão medidas eficazes para facilitar o exercício 
e garantir a aplicação desse direito. 

 
Artigo 37 

 
1. Os povos indígenas têm o direito de que os tratados, 

acordos e outros arranjos construtivos concluídos com os 
Estados ou seus sucessores sejam reconhecidos, observados 
e aplicados e de que os Estados honrem e respeitem esses 
tratados, acordos e outros arranjos construtivos. 

2. Nada do disposto na presente Declaração será 
interpretado de forma a diminuir ou suprimir os direitos dos 
povos indígenas que figurem em tratados, acordos e outros 
arranjos construtivos. 

 
Artigo 38 

 
Os Estados, em consulta e cooperação com os povos 

indígenas, adotarão as medidas apropriadas, incluídas 
medidas legislativas, para alcançar os fins da presente 
Declaração. 

 
Artigo 39 

 
Os povos indígenas têm direito a assistência financeira e 

técnica dos Estados e por meio da cooperação internacional 
para o desfrute dos direitos enunciados na presente 
Declaração. 

 
Artigo 40 

 
Os povos indígenas têm direito a procedimentos justos e 

equitativos para a solução de controvérsias com os Estados 
ou outras partes e a uma decisão rápida sobre essas 
controvérsias, assim como a recursos eficazes contra toda 
violação de seus direitos individuais e coletivos. Essas 

decisões tomarão devidamente em consideração os 
costumes, as tradições, as normas e os sistemas jurídicos dos 
povos indígenas interessados e as normas internacionais de 
direitos humanos. 

 
Artigo 41 

 
Os órgãos e organismos especializados do sistema das 

Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais 
contribuirão para a plena realização das disposições da 
presente Declaração mediante a mobilização, especialmente, 
da cooperação financeira e da assistência técnica. Serão 
estabelecidos os meios para assegurar a participação dos 
povos indígenas em relação aos assuntos que lhes afetem. 

 
Artigo 42 

 
As Nações Unidas, seus órgãos, incluindo o Fórum 

Permanente sobre Questões Indígenas, e organismos 
especializados, particularmente em nível local, bem como os 
Estados, promoverão o respeito e a plena aplicação das 
disposições da presente Declaração e zelarão pela eficácia da 
presente Declaração. 

 
Artigo 43 

 
Os direitos reconhecidos na presente Declaração 

constituem as normas mínimas para a sobrevivência, a 
dignidade e o bem-estar dos povos indígenas do mundo. 

 
Artigo 44 

 
Todos os direitos e as liberdades reconhecidos na 

presente Declaração são garantidos igualmente para o 
homem e a mulher indígenas. 

 
Artigo 45 

 
Nada do disposto na presente Declaração será 

interpretado no sentido de reduzir ou suprimir os direitos 
que os povos indígenas têm na atualidade ou possam adquirir 
no futuro.  

 
Artigo 46 

 
1. Nada do disposto na presente Declaração será 

interpretado no sentido de conferir a um Estado, povo, grupo 
ou pessoa qualquer direito de participar de uma atividade ou 
de realizar um ato contrário à Carta das Nações Unidas ou 
será entendido no sentido de autorizar ou de fomentar 
qualquer ação direcionada a desmembrar ou a reduzir, total 
ou parcialmente, a integridade territorial ou a unidade 
política de Estados soberanos e independentes. 

2. No exercício dos direitos enunciados na presente 
Declaração, serão respeitados os diretos humanos e as 
liberdades fundamentais de todos. O exercício dos direitos 
estabelecidos na presente Declaração estará sujeito 
exclusivamente às limitações previstas em lei e em 
conformidade com as obrigações internacionais em matéria 
de direitos humanos. Essas limitações não serão 
discriminatórias e serão somente aquelas estritamente 
necessárias para garantir o reconhecimento e o respeito 
devidos aos direitos e às liberdades dos demais e para 
satisfazer as justas e mais urgentes necessidades de uma 
sociedade democrática. 

3. As disposições enunciadas na presente Declaração 
serão interpretadas em conformidade com os princípios da 
justiça, da democracia, do respeito aos direitos humanos, da 
igualdade, da não-discriminação, da boa governança e da boa-
fé. 
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Prezado Candidato, o Decreto Presidencial nº 7.056/2009, 

foi completamente revogado pelo Decreto nº 7.778/2012, que 
será disponibilizado abaixo: 

 
DECRETO Nº 7.778, DE 27 DE JULHO DE 201210 

 
Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação Nacional do 
Índio. 

 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do 

cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  

 
DECRETA: 
 
Art. 1o Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, na forma 
dos Anexos I e II.  

 
Art. 2o O cargo em comissão remanejado da FUNAI para a 

Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão por força do Decreto no 7.429, de 17 de 
janeiro de 2011, é o especificado no Anexo IV.  

 
Art. 3o Ficam remanejados, na forma do Anexo III, os 

seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS: 

I - da FUNAI para a Secretaria de Gestão Pública do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

a) um DAS 102.2; 
b) um DAS 102.1; e 
c) uma FG-3; e 
II - da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, para a FUNAI: 
a) um DAS 101.4; 
b) seis DAS 102.4; 
c) três DAS 101.3; 
d) um DAS 101.2; e 
e) três DAS 101.1.  
 
Art. 4o Os apostilamentos decorrentes da aprovação do 

Estatuto de que trata o art. 1o deverão ocorrer no prazo de 
vinte dias, contado da data de publicação deste Decreto.  

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no 
caput, o Presidente da FUNAI fará publicar no Diário Oficial 
da União, no prazo de trinta dias contado da data de 
publicação deste Decreto, relação nominal dos titulares dos 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS a que se refere o Anexo II, indicando, 
inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e nível 
respectivo.  

 
Art. 5o Os ocupantes dos cargos e funções de confiança 

que deixam de existir por força deste Decreto consideram-se 
automaticamente exonerados ou dispensados.  

                                                           
10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Decreto/D7778.htm 

Art. 6o O Presidente da FUNAI editará regimento interno 
para detalhar as unidades administrativas integrantes do 
Estatuto da FUNAI, suas competências e as atribuições de 
seus dirigentes.  

 
Art. 7o Este Decreto entra em vigor no dia 1o de agosto de 

2012.  
 
Art. 8o Fica revogado o Decreto no 7.056, de 28 de 

dezembro de 2009. 
 

Brasília, 27 de julho de 2012; 191o da Independência e 
124o da República. 

MICHEL TEMER 
 

ANEXO I 
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 

FUNAI 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, SEDE E FINALIDADE 
 
Art. 1o A Fundação Nacional do Índio - FUNAI, fundação 

pública instituída em conformidade com a Lei no 5.371, de 5 
de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, tem 
sede e foro no Distrito Federal, jurisdição em todo o território 
nacional e prazo de duração indeterminado.  

 
Art. 2o A FUNAI tem por finalidade: 
I – proteger e promover os direitos dos povos indígenas, 

em nome da União; 
II - formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o 

cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro, 
baseada nos seguintes princípios: 

a) reconhecimento da organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições dos povos indígenas; 

b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidades e 
organizações; 

c) garantia ao direito originário, à inalienabilidade e à 
indisponibilidade das terras que tradicionalmente ocupam e 
ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes; 

d) garantia aos povos indígenas isolados do exercício de 
sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem a 
obrigatoriedade de contatá-los; 

e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente 
nas terras indígenas; 

f) garantia de promoção de direitos sociais, econômicos e 
culturais aos povos indígenas; e 

g) garantia de participação dos povos indígenas e suas 
organizações em instâncias do Estado que definam políticas 
públicas que lhes digam respeito; 

III - administrar os bens do patrimônio indígena, exceto 
aqueles cuja gestão tenha sido atribuída aos indígenas ou às 
suas comunidades, conforme o disposto no art. 29, podendo 
também administrá-los por expressa delegação dos 
interessados; 

IV - promover e apoiar levantamentos, censos, análises, 
estudos e pesquisas científicas sobre os povos indígenas 
visando à valorização e à divulgação de suas culturas; 

V - monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos 
povos indígenas; 

VI - monitorar as ações e serviços de educação 
diferenciada para os povos indígenas; 

VII - promover e apoiar o desenvolvimento sustentável 
nas terras indígenas, conforme a realidade de cada povo 
indígena; 

10. Decreto Presidencial nº. 

7.056, de 28 de dezembro de 

2009 
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VIII - despertar, por meio de instrumentos de divulgação, 
o interesse coletivo para a causa indígena; e 

IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos 
povos indígenas.  

 
Art. 3o Compete à FUNAI exercer os poderes de assistência 

jurídica aos povos indígenas.  
 
Art. 4o A FUNAI promoverá estudos de identificação e 

delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro 
das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.  

Parágrafo único. As atividades de medição e demarcação 
poderão ser realizadas por entidades públicas ou privadas, 
mediante convênios ou contratos desde que o órgão 
indigenista não tenha condições de realizá-las diretamente.  

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 5o A FUNAI tem a seguinte estrutura organizacional: 
I - de assistência direta e imediata ao Presidente: 

Gabinete; 
II - órgãos seccionais: 
a) Procuradoria Federal Especializada; 
b) Auditoria Interna; 
c) Corregedoria; 
d) Ouvidoria; e 
e) Diretoria de Administração e Gestão; 
III - órgãos específicos singulares: 
a) Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento 

Sustentável; e 
b) Diretoria de Proteção Territorial; 
IV - órgãos colegiados: 
a) Diretoria Colegiada; 
b) Comitês Regionais; e 
c) Conselho Fiscal; 
V - órgãos descentralizados: 
a) Coordenações Regionais; 
b) Coordenações das Frentes de Proteção Etno ambiental; 

e 
c) Coordenações Técnicas Locais; e 
VI - órgão científico-cultural: Museu do Índio.  
 

CAPÍTULO III 
DA DIREÇÃO E NOMEAÇÃO 

 
Art. 6o A FUNAI será dirigida por uma Diretoria Colegiada, 

composta por três Diretores e pelo Presidente, que a 
presidirá.  

§ 1o A nomeação do Procurador-Chefe dar-se-á na forma 
da legislação em vigor, mediante aprovação prévia do 
Advogado-Geral da União.  

§ 2o A nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe serão 
submetidas pelo Presidente da FUNAI à aprovação da 
Controladoria-Geral da União.  

§ 3o O titular do cargo da unidade de correição, privativo 
de servidor público ocupante de cargo efetivo de nível 
superior e preferencialmente com formação em Direito, terá 
sua nomeação submetida à prévia apreciação da 
Controladoria-Geral da União e mandato de dois anos.  

 
CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
Seção I 

Da Diretoria Colegiada 
 
Art. 7o A Diretoria Colegiada será composta pelo 

Presidente da FUNAI, que a presidirá, e por três Diretores.  
 

§ 1o A Diretoria Colegiada se reunirá ordinariamente 
quando convocada pelo Presidente, e extraordinariamente 
quando convocada a qualquer tempo pelo Presidente ou pela 
maioria de membros.  

§ 2o O quórum para a realização de reuniões da Diretoria 
Colegiada será de, no mínimo, o Presidente mais dois 
membros.  

§ 3o A Diretoria Colegiada deliberará por maioria de votos, 
e caberá ao Presidente o voto de qualidade.  

§ 4o O Procurador-Chefe poderá participar das reuniões 
da Diretoria Colegiada, sem direito a voto.  

§ 5o A critério do Presidente, poderão ser convidados a 
participar das reuniões da Diretoria Colegiada gestores e 
técnicos da FUNAI, do Ministério da Justiça e de outros órgãos 
e entidades da administração pública federal, estadual e 
municipal, representantes de entidades não governamentais, 
e membros da Comissão Nacional de Política Indigenista - 
CNPI, sem direito a voto.  

§ 6o Em caso de impedimento de membro titular, este será 
representado por seu substituto legal.  

 
Seção II 

Do Conselho Fiscal 
 
Art. 8o O Conselho Fiscal será composto por três 

membros, de notório conhecimento contábil, com mandato 
de dois anos, vedada a recondução, sendo dois do Ministério 
da Justiça, dentre os quais um será seu Presidente, e um do 
Ministério da Fazenda, indicados pelos respectivos Ministros 
de Estado e nomeados, juntamente com seus suplentes, pelo 
Ministro de Estado da Justiça.  

Parágrafo único. As reuniões do Conselho Fiscal ocorrerão 
ordinariamente, quatro vezes por ano e, 
extraordinariamente, sempre que convocadas por seu 
Presidente.  

 
Seção III 

Dos Comitês Regionais 
 
Art. 9o A FUNAI instituirá Comitês Regionais para cada 

Coordenação Regional.  
 
§ 1o Os Comitês Regionais serão compostos por 

Coordenadores Regionais, que os presidirão, Assistentes, 
Chefes de Divisão e de Serviços, Chefes das Coordenações 
Técnicas Locais, representantes indígenas locais e de órgãos 
e entidades da administração pública federal, na forma do 
regimento interno da FUNAI.  

§ 2o As reuniões dos Comitês Regionais ocorrerão 
ordinariamente uma vez por semestre e, 
extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou 
pela maioria de seus membros.  

§ 3o O quórum para a realização das reuniões dos Comitês 
Regionais será de, no mínimo, cinquenta por cento dos 
membros votantes e as deliberações ocorrerão por maioria 
simples de votos, excetuados casos previstos no regimento 
interno em que se exijam quórum qualificado.  

§ 4o Em caso de impedimento do membro titular, ele será 
representado por seu substituto legal.  

§ 5o Os Comitês Regionais poderão, por intermédio do 
Presidente ou por decisão de seu plenário, convidar outros 
órgãos e entidades da administração pública federal, estadual 
e municipal, técnicos, especialistas, representantes de 
entidades não governamentais, membros da sociedade civil e 
da CNPI para prestar informações e opinar sobre questões 
específicas, sem direito a voto, na forma do regimento do 
Comitê Regional.  

§ 6o A representação indígena de que trata o § 1o não será 
exercida por servidores públicos federais.  
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CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 

Seção I 
Dos Órgãos Colegiados 

 
Art. 10. À Diretoria Colegiada compete: 
I - estabelecer diretrizes e estratégias da FUNAI; 
II - acompanhar e avaliar a execução de planos e ações da 

FUNAI, e determinar as medidas de ajustes necessárias ao 
cumprimento dos seus objetivos; 

III - examinar e propor ações para a proteção territorial e 
promoção dos povos indígenas; 

IV - deliberar sobre questões propostas pelo Presidente 
ou pelos membros da Diretoria Colegiada; 

V - analisar e aprovar o plano de ação estratégica e a 
proposta orçamentária da FUNAI, e estabelecer metas e 
indicadores de desempenho vinculados a programas e 
projetos; 

VI - analisar e aprovar o plano de aplicação da renda do 
patrimônio indígena, a ser submetido à análise e aprovação 
do Ministro de Estado da Justiça; 

VII - analisar e aprovar relatório anual e prestação de 
contas com avaliação dos programas e ações na área de 
atuação da FUNAI; 

VIII - analisar e aprovar programa de formação, 
treinamento e capacitação técnica para os servidores efetivos 
do quadro da FUNAI; 

IX - analisar e identificar fontes de recursos internos e 
externos para viabilização das ações planejadas pela FUNAI; 

X - analisar e aprovar o plano anual de fiscalização das 
terras indígenas; 

XI - analisar e aprovar as proposições remetidas pelos 
Comitês Regionais; e 

XII - examinar e propor o local da sede dos órgãos 
descentralizados da FUNAI.  

Art. 11. Aos Comitês Regionais compete: 
I - colaborar na formulação de políticas públicas de 

proteção e promoção territorial dos povos indígenas em sua 
região de atuação; 

II - propor ações de articulação com os outros órgãos dos 
governos estaduais e municipais e organizações não 
governamentais; 

III - colaborar na formulação do planejamento anual para 
a região; e 

IV - apreciar o relatório anual e a prestação de contas da 
Coordenação Regional.  

 
Art. 12. Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar a 

administração econômica e financeira da FUNAI e do 
patrimônio indígena.  

 
 

Seção II 
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata ao 

Presidente 
 

Art. 13. Ao Gabinete compete: 
I - assistir o Presidente em sua representação social e 

política e incumbir-se do preparo e despacho de seu 
expediente pessoal; 

II - incumbir-se do preparo e despacho do expediente 
institucional, e da articulação e interlocução do Presidente 
com as Diretorias, unidades descentralizadas e público 
externo; 

III - planejar, coordenar e supervisionar atividades de 
comunicação social; 

IV - apoiar a publicação e divulgação das matérias de 
interesse da FUNAI; 

 

V - planejar, coordenar e supervisionar as atividades dos 
assessores técnicos; e 

VI - secretariar as reuniões da Diretoria Colegiada.  
 

Seção III 
Dos Órgãos Seccionais 

 
Art. 14. À Procuradoria Federal Especializada, órgão de 

execução da Procuradoria-Geral Federal, compete: 
I - representar judicial e extrajudicialmente a FUNAI, 

observadas as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral 
Federal; 

II - apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer 
natureza, inerentes às atividades da FUNAI, inscrevendo-os 
em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, 
quando tais atividades não estiverem centralizadas nas 
Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais 
nos Estados, Procuradorias Seccionais Federais ou 
Escritórios de Representação, nos termos da Lei no 10.480, de 
2 de julho de 2002; 

III - defender os interesses e direitos individuais e 
coletivos indígenas, de acordo com o disposto no art. 35 da 
Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e demais normas da 
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal; 

IV - zelar pela observância da Constituição, das leis e dos 
atos emanados dos Poderes Públicos, sob a orientação 
normativa da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-
Geral da União; 

V - exercer atividades de consultoria e assessoramento 
jurídicos no âmbito da FUNAI, aplicando-se o disposto no art. 
11 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; 

VI - prestar orientação jurídica à FUNAI, auxiliando na 
elaboração e edição de seus atos normativos e 
interpretativos; 

VII - coordenar e supervisionar unidades 
descentralizadas; e 

VIII - encaminhar à Procuradoria-Geral Federal pedido de 
apuração de falta funcional praticada por seus membros, no 
exercício de suas atribuições.  

§ 1o Compete às unidades descentralizadas da 
Procuradoria Federal Especializada executar as 
competências conferidas pela legislação e normas 
pertinentes à Procuradoria-Geral Federal e à Advocacia-Geral 
da União, e o que dispuserem demais normas internas.  

§ 2o Para o desempenho de suas atribuições, a 
Procuradoria Federal Especializada poderá: 

I - expedir pareceres normativos, a serem uniformemente 
seguidos no âmbito da Procuradoria Federal Especializada, 
observadas as competências da Consultoria Jurídica do 
Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral Federal e do 
Advogado-Geral da União, que poderão ser vinculantes para 
as unidades da FUNAI, ao serem submetidos e aprovados por 
seu Presidente e seu Procurador-Chefe; e 

II - buscar solução administrativa para a controvérsia, nos 
casos em que houver interesse de indígenas ou de suas 
comunidades em promover ações judiciais em face da FUNAI.  

 
Art. 15. À Auditoria Interna compete: 
I - realizar auditoria de avaliação e acompanhamento da 

gestão, sob os aspectos orçamentário, financeiro, contábil, 
operacional, pessoal e de sistemas, objetivando maior 
eficiência, eficácia, economicidade, equidade e efetividade 
nas ações da FUNAI, conforme o plano anual de auditoria 
interna; 

II – avaliar os procedimentos administrativos e 
operacionais quanto à conformidade com a legislação, 
regulamentos e normas; 

III - avaliar e propor medidas saneadoras para eliminar ou 
mitigar os riscos internos identificados em ações de auditoria; 
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IV - realizar auditoria de natureza especial, não prevista 
no plano de atividades de auditoria interna, e elaborar 
estudos e relatórios específicos, quando demandado pelo 
Conselho Fiscal ou pela Direção da FUNAI; 

V – examinar a prestação de contas anual da FUNAI e da 
renda do patrimônio indígena, e emitir parecer prévio; 

VI - estabelecer planos, programas de auditoria, critérios, 
avaliações e métodos de trabalho, objetivando maior 
eficiência, eficácia e efetividades dos controles internos; 

VII - elaborar o plano anual de auditoria interna e 
relatório anual auditoria interna, assim como manter 
atualizado o manual de auditoria interna; 

VIII - coordenar as ações para prestar informações, 
esclarecimentos e justificativas aos órgãos de controle 
interno e externo; 

IX - examinar e emitir parecer sobre tomada de contas 
especial, quanto ao cumprimento dos normativos a que se 
sujeita, emanados do órgão de controle externo; e 

X - prestar orientação às demais unidades da FUNAI, nos 
assuntos inerentes à sua área de competência.  

 
Art. 16. À Corregedoria compete: 
I - promover correição nos órgãos internos e unidades 

descentralizadas, para verificar a regularidade e eficácia dos 
serviços e propor medidas saneadoras de seu funcionamento; 

II - instaurar sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares; 

III - examinar denúncias, representações e demais 
expedientes que tratam de irregularidades funcionais; 

IV - julgar e aplicar penalidades, em sindicâncias e 
processos administrativos disciplinares, nos casos de 
advertência ou de suspensão de até trinta dias; 

V - instruir os processos administrativos disciplinares, 
cujas penalidades propostas forem demissão, suspensão 
superior a trinta dias, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, destituição de cargo em comissão e 
destituição de função comissionada, para remessa ao 
Ministro de Estado da Justiça para julgamento; e 

VI - exercer as demais competências previstas no art. 5o 
do Decreto no 5.480, de 30 de junho de 2005.  

 
Art. 17. À Ouvidoria compete: 
I - encaminhar denúncias de violação dos direitos 

indígenas individuais e coletivos; 
II - contribuir na resolução dos conflitos indígenas; e 
III - promover a articulação entre a FUNAI, povos, 

comunidades e organizações indígenas, instituições 
governamentais e não governamentais, nacionais e 
internacionais, que tratam dos direitos humanos, para 
prevenir, mediar e resolver as tensões e conflitos e garantir a 
convivência amistosa das comunidades indígenas; e 

IV - contribuir para o desenvolvimento de políticas em 
prol das populações indígenas.  

 
Art. 18. À Diretoria de Administração e Gestão compete: 
I - planejar, coordenar e monitorar a execução de 

atividades relacionadas com os sistemas federais de Recursos 
Humanos, de Planejamento e Orçamento, de Administração 
Financeira, de Contabilidade, de Informação e Informática, de 
Serviços Gerais, e de Organização e Inovação Institucional; 

II - planejar, coordenar e monitorar a execução das 
atividades relacionadas à manutenção e conservação das 
instalações físicas, aos acervos e documentos e às 
contratações para suporte às atividades administrativas da 
FUNAI; 

III - coordenar, controlar e executar financeiramente os 
recursos da renda indígena; 

IV - gerir o patrimônio indígena na forma estabelecida no 
art. 2o, inciso III; 

V - coordenar, controlar e executar os assuntos relativos a 
gestão de pessoas, gestão estratégica e recursos logísticos; 

VI - supervisionar e coordenar a elaboração e a 
consolidação dos planos e programas anuais e plurianuais, e 
a elaboração da programação financeira e orçamentária da 
FUNAI; 

VII - celebrar convênios, acordos e outros termos ou 
instrumentos congêneres que envolvam a transferência de 
recursos do Orçamento Geral da União e a transferência de 
recursos da renda indígena; 

VIII - analisar a prestação de contas de convênios, acordos 
e outros termos ou instrumentos congêneres celebrados com 
recursos do Orçamento Geral da União, da renda indígena e 
de fontes externas; 

IX - promover o registro, o tratamento, o controle e a 
execução das operações relativas às administrações 
orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais dos 
recursos geridos pela FUNAI; 

X - planejar, coordenar e monitorar a execução de 
atividades relativas à organização e modernização 
administrativa; 

XI - coordenar, orientar, monitorar, e executar as 
atividades relacionadas à implementação da política de 
recursos humanos, incluídas as de administração de pessoal, 
capacitação e desenvolvimento; e 

XII - coordenar as ações relativas ao planejamento 
estratégico da tecnologia da informação e sua implementação 
no âmbito da FUNAI, nas áreas de desenvolvimento dos 
sistemas de informação, de manutenção e operação, de 
infraestrutura, de rede de comunicação de dados e de suporte 
técnico.  

 
Seção IV 

Dos Órgãos Específicos Singulares 
 
Art. 19. À Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento 

Sustentável compete: 
I - planejar, coordenar, propor, promover, implementar e 

monitorar, as políticas para o desenvolvimento sustentável 
dos povos indígenas, em articulação com os órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual e 
municipal; 

II - promover políticas de gestão ambiental para a 
conservação e a recuperação do meio ambiente, monitorando 
e mitigando possíveis impactos ambientais decorrentes de 
interferências externas às terras indígenas, em articulação 
com os órgãos ambientais; 

III - promover o etno desenvolvimento, em articulação 
com órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual e municipal; 

IV - promover e proteger os direitos sociais indígenas, em 
articulação com órgãos afins; 

V - monitorar as ações de saúde das comunidades 
indígenas e de isolamento voluntário desenvolvidas pelo 
Ministério da Saúde; e 

VI - monitorar as ações de educação escolar indígena 
realizadas pelos Estados e Municípios, em articulação com o 
Ministério da Educação.  

 
Art. 20. À Diretoria de Proteção Territorial compete: 
I - planejar, coordenar, propor, promover, implementar e 

monitorar as políticas de proteção territorial, em articulação 
com os órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual e municipal; 

II - realizar estudos de identificação e delimitação de 
terras indígenas; 

III - realizar a demarcação e regularização fundiária das 
terras indígenas; 
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IV - monitorar as terras indígenas regularizadas e aquelas 
ocupadas por populações indígenas, incluídas as isoladas e de 
recente contato; 

V - planejar, formular, coordenar e implementar as 
políticas de proteção aos grupos isolados e recém contatados; 

VI - formular e coordenar a implementação das políticas 
nas terras ocupadas por populações indígenas de recente 
contato, em articulação com a Diretoria de Promoção ao 
Desenvolvimento Sustentável; 

VII - planejar, orientar, normatizar e aprovar informações 
e dados geográficos, com objetivo de fornecer suporte técnico 
necessário à delimitação, à demarcação física e demais 
informações que compõem cada terra indígena e o processo 
de regularização fundiária; 

VIII - disponibilizar as informações e dados geográficos, 
no que couber, às unidades da FUNAI e outros órgãos ou 
entidades correlatos; 

IX - implementar ações de vigilância, fiscalização e de 
prevenção de conflitos em terras indígenas e retirada dos 
invasores, em conjunto com os órgãos competentes; e 

X - coordenar e monitorar as atividades das Frentes de 
Proteção Etno ambiental.  

 
Seção V 

Dos Órgãos Descentralizados 
 
Art. 21. Às Coordenações Regionais compete: 
I - supervisionar técnica e administrativa das 

coordenações técnicas locais, exceto aquelas que estejam sob 
subordinação das Frentes de Proteção Etno ambiental, e de 
outros mecanismos de gestão localizados em suas áreas de 
jurisdição, e representar política e socialmente o Presidente 
da FUNAI na região; 

II - coordenar e monitorar a implementação de ações 
relacionadas à administração orçamentária, financeira, 
patrimonial e de pessoas, realizadas pelas Frentes de 
Proteção Etno ambiental; 

III - coordenar, implementar e monitorar as ações de 
proteção territorial e promoção dos direitos socioculturais 
dos povos indígenas; 

IV - implementar ações de promoção ao desenvolvimento 
sustentável dos povos indígenas e de etno desenvolvimento 
econômico; 

V - implementar ações de promoção e proteção social; 
VI - preservar e promover a cultura indígena; 
VII - apoiar a implementação de políticas para a proteção 

territorial dos povos indígenas isolados e de recente contato; 
VIII - apoiar o monitoramento territorial nas terras 

indígenas; 
IX - apoiar as ações de regularização fundiária de terras 

indígenas sob a sua jurisdição, em todas as etapas do 
processo; 

X - implementar ações de preservação do meio ambiente; 
XI - implementar ações de administração de pessoal, 

material, patrimônio, finanças, contabilidade e serviços 
gerais. 

XII - monitorar e apoiar as políticas de educação e saúde 
para os povos indígenas. 

XIII - elaborar os planos de trabalho regional; e 
XIV - promover o funcionamento do Comitê Regional em 

sua área de atuação.  
§ 1o As Coordenações Regionais poderão ter sob sua 

subordinação Coordenações Técnicas Locais, na forma 
definida em ato do Presidente da FUNAI.  

§ 2o Na sede das Coordenações Regionais poderão 
funcionar unidades da Procuradoria Federal Especializada.  

 
Art. 22. Às Coordenações das Frentes de Proteção Etno 

ambiental compete: 

I - proteger os povos indígenas isolados, assegurando o 
exercício de sua liberdade, cultura e atividades tradicionais; 

II - promover o levantamento de informações relativas à 
presença e localização de índios isolados; 

III - coordenar as ações locais de proteção e promoção dos 
povos indígenas de recente contato; 

IV - fornecer subsídios à Diretoria de Proteção Territorial 
para disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas 
com a presença de índios isolados; e 

V - supervisionar técnica e administrativamente as 
coordenações técnicas locais que estiverem sob sua 
subordinação.  

§ 1o As Frentes de Proteção Etno ambiental serão 
dirigidas por coordenadores, sob a orientação e supervisão da 
Diretoria de Proteção Territorial.  

§ 2o Ato do Presidente da FUNAI definirá as áreas e terras 
indígenas de atuação das Coordenações das Frentes de 
Proteção Etno ambiental.  

§ 3o As Coordenações das Frentes de Proteção Etno 
ambiental poderão ter sob sua subordinação Coordenações 
Técnicas Locais, na forma definida em ato do Presidente da 
FUNAI.  

 
Art. 23. Às Coordenações Técnicas Locais compete: 
 
I - planejar e implementar ações de promoção e proteção 

dos direitos sociais dos povos indígenas, de etno 
desenvolvimento e de proteção territorial, em conjunto com 
os povos indígenas e sob orientação técnica das áreas afins da 
sede da FUNAI; 

II - implementar ações para a localização, monitoramento, 
vigilância, proteção e promoção dos direitos de índios 
isolados ou de recente contato em sua área de atuação, nos 
casos específicos de subordinação da Coordenação Técnica 
Local à Frente de Proteção Etno ambiental, conforme definido 
em ato do Presidente da FUNAI; 

III - implementar ações para a preservação e proteção do 
patrimônio cultural indígena; e 

IV - articular-se com outras instituições públicas e da 
sociedade civil para a consecução da política indigenista, em 
sua área de atuação.  

 
Seção VI 

Do Órgão Científico-Cultural 
 
Art. 24. Ao Museu do Índio compete: 
 
I - resguardar, sob os aspectos material e científico, as 

manifestações culturais representativas da história e 
tradições das populações étnicas indígenas brasileiras, e 
coordenar programas de estudos e pesquisas de campo, nas 
áreas de Etnologia Indígena e Indigenismo, e divulgar estudos 
e investigações sobre as sociedades indígenas; 

II - planejar e implementar a política de preservação, 
conservação e proteção legal dos acervos institucionais - 
etnográficos, textuais, imagéticos e bibliográficos - com 
objetivo cultural, educacional e científico; 

III - coordenar o estudo, pesquisa e inventário dos acervos 
para produzir informações sistematizadas e difundi-las à 
sociedade e, em especial, aos povos indígenas; 

IV - implementar ações para garantir a autoria e 
propriedade coletiva dos bens culturais das sociedades 
indígenas e o aperfeiçoamento dos mecanismos para sua 
proteção; 

V - coordenar e controlar as ações relativas à gestão de 
recursos orçamentários e financeiros; e 

VI - coordenar e controlar contratos, licitações, convênios, 
ajustes e acordos, gestão de pessoal, serviços gerais, material 
e patrimônio, manutenção, logística e eventos no seu âmbito.  
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CAPÍTULO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

 
Art. 25. Ao Presidente incumbe: 
I - exercer a representação política da FUNAI; 
II - formular os planos de ação da entidade e estabelecer 

as diretrizes para o cumprimento da política indigenista; 
III - articular-se com órgãos e entidades públicas e 

instituições privadas; 
IV - gerir o Patrimônio Indígena e estabelecer normas 

sobre sua gestão; 
V - representar a FUNAI judicial e extrajudicialmente, 

podendo delegar poderes; 
VI - decidir sobre a aquisição e alienação de bens móveis 

e imóveis da FUNAI e do Patrimônio Indígena, ouvido o 
Conselho Fiscal; 

VII - assinar convênios, acordos, ajustes e contratos de 
âmbito nacional; 

VIII - ratificar os atos de dispensa ou de declaração de 
inexigibilidade das licitações, nos casos prescritos em lei; 

IX - editar instruções sobre o poder de polícia nas terras 
indígenas; 

X - submeter à aprovação do Ministro de Estado da Justiça 
a proposta orçamentária da entidade; 

XI - apresentar, trimestralmente, ao Conselho Fiscal, os 
balancetes da FUNAI e do Patrimônio Indígena e, anualmente, 
as prestações de contas; 

XII - ordenar despesas, inclusive da renda indígena; 
XIII - empossar os membros do Conselho Fiscal; 
XIV - nomear e empossar os membros do Comitê 

Regional; 
XV - dar posse e exonerar servidores; 
XVI - delegar competência; 
XVII - editar atos normativos internos e zelar pelo seu fiel 

cumprimento; e 
XVIII - supervisionar e coordenar as atividades das 

unidades organizacionais da FUNAI, mediante 
acompanhamento dos órgãos da estrutura básica; e 

XIX - definir a sede dos órgãos descentralizados da FUNAI.  
 
Art. 26. Ao Chefe de Gabinete, ao Procurador Chefe, aos 

Diretores, aos Coordenadores Gerais, ao Diretor do Museu e 
aos demais dirigentes compete planejar, coordenar e 
supervisionar a implementação de ações das unidades 
organizacionais nas suas respectivas áreas de competência.  

Parágrafo único. Compete, ainda, aos Coordenadores 
Regionais a representação política e social do Presidente nas 
suas regiões de jurisdição.  

 
CAPÍTULO VII 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Seção I 

Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena 
 
Art. 27. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 
I - as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas ou 

suas comunidades; 
II - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 

as utilidades existentes nas terras ocupadas pelos indígenas 
ou suas comunidades e nas áreas a eles reservadas; e 

III - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer 
título.  

 
Art. 28. A renda indígena é a resultante da aplicação de 

bens e utilidades integrantes do patrimônio indígena.  

                                                           
11 www.agu.gov.br/page/download/index/id/24944463 

§ 1o A renda indígena será preferencialmente reaplicada 
em atividades rentáveis ou utilizada em programas de 
promoção aos indígenas.  

§ 2o Os bens adquiridos pela FUNAI, à conta da renda do 
Patrimônio Indígena, constituem bens deste Patrimônio.  

 
Art. 29. O arrolamento dos bens do patrimônio indígena 

será permanentemente atualizado, fiscalizando-se sua gestão 
mediante controle interno e externo.  

 
Art. 30. Será administrado pelos indígenas ou suas 

comunidades os bens por eles adquiridos com recursos 
próprios ou da renda indígena, ou que lhes sejam atribuídos, 
podendo também ser administrados pela FUNAI, por 
expressa delegação dos interessados.  

 
Art. 31. O plano de aplicação da renda do Patrimônio 

Indígena, distinto do orçamento da FUNAI, será anual e 
previamente submetido à aprovação do Ministério da Justiça.  

Art. 32. Responderá a FUNAI pelos danos causados por 
seus servidores ao Patrimônio Indígena, cabendo-lhe ação 
regressiva contra o responsável, nos casos de culpa ou dolo.  

 
Seção II 

Do Patrimônio e Recursos da FUNAI 
Art. 33. Constituem patrimônio e recursos da FUNAI: 
I - o acervo de bens atuais e aqueles que venham a ser 

adquiridos para uso próprio ou que lhe sejam transferidos 
com essa finalidade; 

II - as dotações orçamentárias e créditos adicionais; 
III - as subvenções, auxílios e doações de pessoas físicas, 

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais; 

IV - as rendas e emolumentos provenientes de serviços 
prestados a terceiros; 

V - dez por cento da renda líquida anual do Patrimônio 
Indígena; e 

VI - outras rendas na forma da legislação vigente.  
 

Seção III 
Do Regime Financeiro e Fiscalização 

Art. 34. A prestação de contas anual da FUNAI, distinta da 
relativa à gestão do Patrimônio Indígena, acompanhada do 
relatório das atividades desenvolvidas no período, será 
submetida, com parecer do Conselho Fiscal, ao Ministério da 
Justiça, que a encaminhará ao Tribunal de Contas da União.  

Art. 35. São distintas a contabilidade da FUNAI e a do 
Patrimônio Indígena.  

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 36. A FUNAI poderá celebrar, com entidades públicas 

ou privadas, convênios, acordos ou contratos para obtenção 
de cooperação técnica ou financeira, para a implementação de 
ações de proteção e promoção aos povos indígenas. 

 

 
 

PORTARIA N°- 2.498, DE 31 DE OUTUBRO DE 201111 
 

11. Portaria do Ministério da 

Justiça nº. 2.498, de 31 de 

outubro de 2011 
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O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, 
incisos I e II, da Constituição Federal, o Decreto no 6.061, de 
15 de março de 2007, e o art. 8º do Decreto no 1.775, de 8 de 
janeiro de 1996, 

Considerando o precedente do Supremo Tribunal Federal 
na Petição no 3.388-4 - Roraima (caso Raposa Serra do Sol), 
especialmente o disposto na Condicionante (xix), cujo alcance 
foi esclarecido por meio do PARECER no 
153/2010/DENOR/CGU/AGU, aprovado pelo Consultor-
Geral da União e pelo Advogado-Geral da União, nos termos 
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, 
resolve: 

 
Art. 1° A Fundação Nacional do Índio - FUNAI determinará 

a intimação dos entes federados cujos territórios se localizam 
nas áreas em estudo para identificação e delimitação de 
terras indígenas, por via postal com aviso de recebimento, no 
prazo de 5 (cinco) dias contados da data da publicação da 
designação do grupo técnico especializado, nos termos do art. 
2o do Decreto no 1.775, de 1996. 

Parágrafo único. A intimação deverá conter: 
I - informação quanto à constituição do grupo técnico 

especializado e a natureza dos estudos de identificação e 
delimitação de terras indígenas; 

II - indicação do prazo de 20 (vinte) dias para designação 
de técnicos para participação no levantamento fundiário de 
caracterização da ocupação não indígena; 

III - informação da continuidade do processo 
independentemente da designação de representantes; e 

IV - outras informações consideradas pertinentes pela 
FUNAI. 

 
Art. 2° Concluídos os trabalhos de identificação e 

delimitação, a FUNAI determinará nova intimação dos entes 
federados de que trata o art. 1o, por via postal com aviso de 
recebimento, para fins de contestação da área sob 
demarcação, sem prejuízo da publicação no Diário Oficial da 
União, no Diário Oficial do Estado e de sua afixação na sede da 
Prefeitura Municipal, em conformidade ao disposto no § 7° do 
art. 2° do Decreto no 1.775, de 1996. 

Parágrafo único. A intimação de que trata o caput deverá 
conter: 

I - cópia do relatório circunstanciado, acompanhado de 
memorial descritivo e mapa da área; e 

II - informação quanto à faculdade de pleitear 
indenização, prestar informações sobre a área objeto de 
delimitação, ou demonstrar vícios, totais ou parciais, no 
procedimento demarcatório, nos termos do § 8° do art. 2° do 
Decreto no 1.775, de 1996. 

Art. 3° No decorrer dos trabalhos de identificação e 
delimitação a FUNAI realizará reunião com representantes e 
técnicos dos entes federativos, com o fim de prestar 
informações sobre os trabalhos de identificação e delimitação 
da terra indígena e coletar dados de natureza técnica. 

 
Art. 4° A falta de intimação nos termos dos arts. 1º a 2º 

desta Portaria será suprida nas hipóteses de participação do 
ente federado no procedimento de identificação e delimitação 
por meio da designação formal de técnicos, oferecimento de 
contestação ou prática de qualquer outro ato processual. 

 
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, sem prejuízo da validade das fases iniciadas 
anteriormente a sua vigência. 

 

                                                           
12 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/decreto/d7747.htm. Acesso em: Abril/2016. 

 
 

DECRETO Nº 7.747, DE 5 DE JUNHO DE 201212 
 
Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras 
providências. 

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da 
Constituição, tendo em vista a Convenção no 169 da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, promulgada 
pelo Decreto no 5.051, de 19 de abril de 2004,  

 
DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI, com o 
objetivo de garantir e promover a proteção, a recuperação, a 
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das 
terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do 
patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as 
condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e 
futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua 
autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente.   

 
Art. 2º São ferramentas para a gestão territorial e 

ambiental de terras indígenas o etno mapeamento e o etno 
zoneamento. 

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, consideram-se: 
I – Etno mapeamento: mapeamento participativo das 

áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para 
os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes 
indígenas; e 

II – Etno zoneamento: instrumento de planejamento 
participativo que visa à categorização de áreas de relevância 
ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, 
desenvolvido a partir do etno mapeamento.  

 
CAPÍTULO II 

DIRETRIZES E OBJETIVOS 
 
Art. 3º São diretrizes da PNGATI: 
 
I - reconhecimento e respeito às crenças, usos, costumes, 

línguas, tradições e especificidades de cada povo indígena; 
II - reconhecimento e valorização das organizações sociais 

e políticas dos povos indígenas e garantia das suas 
expressões, dentro e fora das terras indígenas; 

III -  protagonismo e autonomia sociocultural dos povos 
indígenas, inclusive pelo fortalecimento de suas 
organizações, assegurando a participação indígena na 
governança da PNGATI, respeitadas as instâncias de 
representação indígenas e as perspectivas de gênero e 
geracional; 

IV - reconhecimento e valorização da contribuição das 
mulheres indígenas e do uso de seus conhecimentos e 
práticas para a proteção, conservação, recuperação e uso 

12. Decreto Presidencial nº. 

7.747, de 05 de junho de 2012 
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sustentável dos recursos naturais imprescindíveis para o 
bem-estar e para a reprodução física e cultural dos povos 
indígenas; 

V - contribuição para a manutenção dos ecossistemas nos 
biomas das terras indígenas por meio da proteção, 
conservação e recuperação dos recursos naturais 
imprescindíveis à reprodução física e cultural das presentes e 
futuras gerações dos povos indígenas; 

VI - proteção territorial, ambiental e melhoria da 
qualidade de vida nas áreas reservadas a povos indígenas e 
nas terras indígenas; 

VII - proteção territorial e ambiental das terras ocupadas 
por povos indígenas isolados e de recente contato; 

VIII - implementação da PNGATI para povos e 
comunidades indígenas, cujas terras se localizam em área 
urbana, naquilo que seja compatível, e de acordo com suas 
especificidades e realidades locais; 

IX - proteção e fortalecimento dos saberes, práticas e 
conhecimentos dos povos indígenas e de seus sistemas de 
manejo e conservação dos recursos naturais; 

X - reconhecimento, valorização e desenvolvimento da 
gestão ambiental como instrumento de proteção dos 
territórios e das condições ambientais necessárias à 
reprodução física, cultural e ao bem-estar dos povos e 
comunidades indígenas; 

XI - garantia do direito à consulta dos povos indígenas, 
nos termos da Convenção no 169 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, promulgada pelo Decreto no 
5.051, de 19 de abril de 2004; 

XII - reconhecimento dos direitos dos povos indígenas 
relativos a serviços ambientais em função da proteção, 
conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos 
naturais que promovem em suas terras, nos termos da 
legislação vigente; e 

XIII - promoção de parcerias com os governos estaduais, 
distrital e municipais para compatibilizar políticas públicas 
regionais e locais e a PNGATI.  

 
Art. 4º Os objetivos específicos da PNGATI, estruturados 

em eixos, são: 
 
I - eixo 1 - proteção territorial e dos recursos naturais: 
 
a) promover a proteção, fiscalização, vigilância e 

monitoramento ambiental das terras indígenas e seus limites; 
b) promover a participação dos povos, comunidades e 

organizações indígenas nas ações de proteção ambiental e 
territorial das terras indígenas, respeitado o exercício de 
poder de polícia dos órgãos e entidades públicos 
competentes; 

c) contribuir para a proteção dos recursos naturais das 
terras indígenas em processo de delimitação, por meio de 
ações de prevenção e de defesa ambiental pelos órgãos e 
entidades públicos competentes, em conjunto com os povos, 
comunidades e organizações indígenas; 

d) promover a elaboração, sistematização e divulgação de 
informações sobre a situação ambiental das terras indígenas, 
com a participação dos povos indígenas; 

e) apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos 
que permitam o acesso dos povos indígenas aos recursos 
naturais que tradicionalmente utilizam localizados fora dos 
limites de suas terras; 

f) promover ações de proteção e recuperação das 
nascentes, cursos d’água e mananciais essenciais aos povos 
indígenas; 

g) apoiar o monitoramento das transformações nos 
ecossistemas das terras indígenas e a adoção de medidas de 
recuperação ambiental; 

 

h) assegurar, sempre que possível, que bens apreendidos 
em decorrência de ilícitos ambientais praticados em terras 
indígenas sejam revertidos em benefício dos povos e 
comunidades indígenas afetados, na forma da legislação 
vigente; 

i) promover o etno zoneamento de terras indígenas como 
instrumento de planejamento e gestão territorial e ambiental, 
com participação dos povos indígenas; e 

j) promover e garantir a integridade ambiental e 
territorial das terras indígenas situadas nas áreas de 
fronteira, por meio de ações internas e de acordos binacionais 
e multilaterais, a fim de combater e controlar os ilícitos 
transfronteiriços, com especial atenção à proteção da vida de 
mulheres e homens indígenas, de todas as gerações; 

II - eixo 2 - governança e participação indígena: 
a) promover a participação de homens e mulheres 

indígenas na governança, nos processos de tomada de decisão 
e na implementação da PNGATI; 

b) promover a participação dos povos indígenas e da 
FUNAI nos processos de zoneamento ecológico-econômico 
que afetem diretamente as terras indígenas; 

c) promover o monitoramento da qualidade da água das 
terras indígenas, assegurada a participação dos povos 
indígenas e o seu acesso a informações a respeito dos 
resultados do monitoramento; 

d) apoiar a participação indígena nos comitês e 
subcomitês de bacias hidrográficas e promover a criação de 
novos comitês em regiões hidrográficas essenciais aos povos 
indígenas; 

e) promover a participação dos povos indígenas nos 
fóruns de discussão sobre mudanças climáticas; e 

f) realizar consulta aos povos indígenas no processo de 
licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos 
que afetem diretamente povos e terras indígenas, nos termos 
de ato conjunto dos Ministérios da Justiça e do Meio 
Ambiente; 

III - eixo 3 - áreas protegidas, unidades de conservação e 
terras indígenas: 

a) realizar consulta prévia, livre e informada aos povos 
indígenas no processo de criação de unidades de conservação 
em áreas que os afetem diretamente; 

b) elaborar e implementar, com a participação dos povos 
indígenas e da FUNAI, planos conjuntos de administração das 
áreas de sobreposição das terras indígenas com unidades de 
conservação, garantida a gestão pelo órgão ambiental e 
respeitados os usos, costumes e tradições dos povos 
indígenas; 

c) promover a participação indígena nos conselhos 
gestores das unidades de conservação localizadas em áreas 
contíguas às terras indígenas; e 

d) assegurar a participação da FUNAI nos conselhos 
gestores das unidades de conservação contíguas às terras 
com presença de índios isolados ou de recente contato; 

IV - eixo 4 - prevenção e recuperação de danos 
ambientais: 

a) promover ações com vistas a recuperar e restaurar 
áreas degradadas nas terras indígenas; 

b) promover ações de prevenção e controle de desastres, 
danos, catástrofes e emergências ambientais nas terras 
indígenas e entornos; 

c) promover ações de prevenção e controle da 
contaminação por poluição e resíduos sólidos e de outras 
formas de degradação de recursos naturais das terras 
indígenas; 

d) identificar as espécies nativas de importância 
sociocultural em terras indígenas e priorizar seu uso em 
sistemas agroflorestais e na recuperação de paisagens em 
áreas degradadas; 
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e) promover a recuperação e conservação da agro 
biodiversidade e dos demais recursos naturais essenciais à 
segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas, com 
vistas a valorizar e resgatar as sementes e cultivos 
tradicionais de cada povo indígena; 

f) promover ações para a recuperação de áreas 
degradadas e a restauração das condições ambientais das 
terras indígenas, em especial as de prevenção e combate à 
desertificação; 

g) promover a regularização ambiental de atividades e 
empreendimentos instalados no interior de terras indígenas, 
incentivando a adoção de medidas compensatórias e 
mitigatórias; e 

h) promover medidas de reparação dos passivos 
socioambientais causados por atividades e empreendimentos 
inativos no interior de terras indígenas, observada a 
legislação específica; 

V - eixo 5 - uso sustentável de recursos naturais e 
iniciativas produtivas indígenas: 

a) garantir aos povos indígenas o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras 
indígenas; 

b) fortalecer e promover as iniciativas produtivas 
indígenas, com o apoio à utilização e ao desenvolvimento de 
novas tecnologias sustentáveis; 

c) promover e apoiar a conservação e o uso sustentável 
dos recursos naturais usados na cultura indígena, inclusive no 
artesanato para fins comerciais; 

d) apoiar a substituição de atividades produtivas não 
sustentáveis em terras indígenas por atividades sustentáveis; 

e) apoiar estudos de impacto socioambiental de 
atividades econômicas e produtivas não tradicionais de 
iniciativa das comunidades indígenas; 

f) desestimular o uso de agrotóxicos em terras indígenas 
e monitorar o cumprimento da Lei no 11.460, de 21 de março 
de 2007, que veda o cultivo de organismos geneticamente 
modificados em terras indígenas; 

g) apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etno 
turismo e de ecoturismo, respeitada a decisão da comunidade 
e a diversidade dos povos indígenas, promovendo-se, quando 
couber, estudos prévios, diagnósticos de impactos 
socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas 
para a gestão dessas atividades; 

h) promover a sustentabilidade ambiental das iniciativas 
indígenas de criação de animais de médio e grande porte; 

i) promover a regulamentação da certificação dos 
produtos provenientes dos povos e comunidades indígenas, 
com identificação da procedência étnica e territorial e da 
condição de produto orgânico, em conformidade com a 
legislação ambiental; e 

j) promover assistência técnica de qualidade, continuada 
e adequada às especificidades dos povos indígenas e das 
diferentes regiões e biomas; 

VI - eixo 6 - propriedade intelectual e patrimônio 
genético: 

a) reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos 
indígenas sobre conhecimentos, práticas, usos tradicionais, 
costumes, crenças e tradições associados à biodiversidade e 
ao patrimônio genético existente nas suas terras, de forma a 
preservar seu direito na repartição dos benefícios, na forma 
da legislação vigente; e 

b) apoiar e valorizar as iniciativas indígenas de 
desenvolvimento de pesquisa, criação e produção etno 
científica e tecnológica, para possibilitar inovação e 
fortalecimento de base econômica, social e ambiental; e 

VII - eixo 7 - capacitação, formação, intercâmbio e 
educação ambiental: 

a) promover a formação de quadros técnicos, estruturar e 
fortalecer os órgãos públicos e parceiros executores da 
PNGATI; 

b) qualificar, capacitar e prover a formação continuada 
das comunidades e organizações indígenas sobre a PNGATI; 

c) fortalecer e capacitar as comunidades e organizações 
indígenas para participarem na governança da PNGATI; 

d) promover ações de educação ambiental e indigenista 
no entorno das terras indígenas; 

e) promover ações voltadas ao reconhecimento 
profissional, à capacitação e à formação de indígenas para a 
gestão territorial e ambiental no ensino médio, no ensino 
superior e na educação profissional e continuada; 

f) capacitar, equipar e conscientizar os povos indígenas 
para a prevenção e o controle de queimadas e incêndios 
florestais; e 

g) promover e estimular intercâmbios nacionais e 
internacionais entre povos indígenas para a troca de 
experiências sobre gestão territorial e ambiental, proteção da 
agro biodiversidade e outros temas pertinentes à PNGATI.  

 
CAPÍTULO III 

DA GOVERNANÇA DA PNGATI 
 
Art. 5º São órgãos de governança da PNGATI: 
I - o Comitê Gestor da PNGATI; 
II - os Comitês Regionais da FUNAI; e 
III - a Comissão Nacional de Política Indigenista – CNPI.  
 
Art. 6º O Comitê Gestor da PNGATI, responsável pela 

coordenação da execução da política, será integrado por 
representantes governamentais e representantes indígenas, 
conforme ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e do 
Meio Ambiente editado nos termos do art. 8o. 

Parágrafo único. Além da competência prevista no caput, 
caberá ao Comitê Gestor: 

I - promover articulações para a implementação da 
PNGATI; 

II - acompanhar e monitorar as ações da PNGATI; e 
III - propor ações, programas e recursos necessários à 

implementação da PNGATI no âmbito do plano plurianual, 
das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.  

 
Art. 7º A coordenação do Comitê Gestor da PNGATI será 

exercida de forma alternada entre as representações do 
Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente e dos 
povos indígenas. 

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor 
da PNGATI será exercida pela FUNAI.  

 
Art. 8º Os Ministros de Estado da Justiça e do Meio 

Ambiente, editarão ato conjunto para: 
I - definir a estrutura, a composição e o funcionamento do 

Comitê Gestor da PNGATI; 
II - constituir comitês locais, de acordo com as demandas 

e especificidades dos povos e comunidades indígenas; e 
III - propor a realização de conferência nacional da 

PNGATI. 
Parágrafo único. Fica assegurada a participação dos 

representantes dos povos indígenas no processo de 
elaboração do ato de que trata o caput.  

 
Art. 9º A CNPI, no âmbito de suas competências, 

acompanhará a implementação da PNGATI, a fim de 
promover sua articulação com as demais políticas públicas de 
interesse dos povos indígenas.  

 
Art. 10º A participação nos órgãos de governança da 

PNGATI será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.   
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CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 11º. A PNGATI aplica-se, naquilo que for compatível, 

às áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório 
circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido 
aprovado por portaria da FUNAI, publicada no Diário Oficial 
da União, ou áreas que tenham sido objeto de portaria de 
interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de 
índios isolados.  

 
Art. 12º A PNGATI será implementada por meio de 

programas e ações previstos no plano plurianual, nas 
diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais, e por meio 
de outras iniciativas e parcerias. 

 
Art. 13º As despesas com a execução das ações da PNGATI 

correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas 
anualmente aos órgãos e entidades responsáveis por sua 
implementação, observados os limites de movimentação, 
empenho e pagamento da programação orçamentária e 
financeira anual. 

 
Art. 14º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
Art. 15º Ficam revogados: 
I - o Decreto no 1.141, de 5 de maio de 1994; 
II - o Decreto no 1.479, de 2 de maio de 1995; 
III - o art. 6o do Decreto no 3.156, de 27 de agosto de 1999; 
IV - o Decreto no 3.799, de 19 de abril de 2001.  
 

Brasília, 5 de junho de 2012; 191o da Independência e 
124o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
 

 
 
REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO – FUNAI 
 

PORTARIA Nº 1.733/PRES, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
201213 

 
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL 

DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 
27 de julho de 2012, resolve: 

 
Art. 1.º Fica aprovado o Regimento Interno da Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI, na forma do Anexo a est Portaria. 
 
Art. 2.º Fica revogada a Portaria n° 542, de 21 de 

dezembro de 1993. 
 
Art. 3. ° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
ANTONIO CARLOS PAIVA FUTURO 

Presidente Substituto 

                                                           
13 Disponível em: 
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/coplam/2013/ESTAT
UTO/Regimento_Interno.pdf. Acesso em: Abril/2016. 

ANEXO 
REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO 
CAPÍTULO I 

DA CATEGORIA E FINALIDADE 
 
Art. 1º A Fundação Nacional do Índio - FUNAI, fundação 

pública instituída em conformidade com a Lei no 5.371, de 05 
de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, tem 
sede e foro no Distrito Federal, jurisdição em todo o território 
nacional e prazo de duração indeterminado. 

 
Art. 2º A FUNAI tem por finalidade: 
I – proteger e promover os direitos dos povos indígenas, 

em nome da União; 
II - formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o 

cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro, 
baseada nos seguintes princípios: 

a) reconhecimento da organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições dos povos indígenas; 

b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidades e 
organizações; 

c) garantia ao direito originário, à inalienabilidade e à 
indisponibilidade das terras que tradicionalmente ocupam e 
ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes; 

d) garantia aos povos indígenas isolados do exercício de 
sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem a 
obrigatoriedade de contatá-los; 

e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente 
nas terras indígenas; 

f) garantia de promoção de direitos sociais, econômicos e 
culturais aos povos indígenas; e 

g) garantia de participação dos povos indígenas e suas 
organizações em instâncias do Estado que definam políticas 
públicas que lhes digam respeito; 

III - administrar os bens do patrimônio indígena, exceto 
aqueles cuja gestão tenha sido atribuída aos indígenas ou às 
suas comunidades, conforme o disposto no art. 29, podendo 
também administrá-los por expressa delegação dos 
interessados; 

IV - promover e apoiar levantamentos, censos, análises, 
estudos e pesquisas científicas sobre os povos indígenas 
visando à valorização e à divulgação de suas culturas; 

V - monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos 
povos indígenas; 

VI - monitorar as ações e serviços de educação 
diferenciada para os povos indígenas; 

VII - promover e apoiar o desenvolvimento sustentável 
nas terras indígenas, conforme a realidade de cada povo 
indígena; 

VIII - despertar, por meio de instrumentos de divulgação, 
o interesse coletivo para a causa indígena; e 

IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos 
povos indígenas. 

 
Art. 3º Compete à FUNAI exercer os poderes de 

assistência jurídica aos povos indígenas. 
 
Art. 4º A FUNAI promoverá estudos de identificação e 

delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro 
das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. 

Parágrafo único. As atividades de medição e demarcação 
poderão ser realizadas por entidades públicas ou privadas, 
mediante convênios ou contratos desde que o órgão 
indigenista não tenha condições de realizá-las diretamente. 

 

13. Portaria da Presidência da 

Funai nº. 1.733, de 27 de 

dezembro de 2012 
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Art.5º O artigo 29 citado no inciso III do art. 2.º, deste 
regimento interno refere-se ao Decreto n.º 7.778, de 27 de 
julho de 2012. 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 
Seção I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 6° A FUNAI tem a seguinte estrutura básica: 
I - de assistência direta e imediata ao Presidente: 
a) Gabinete – GABPR; 
1. Coordenação de Gabinete – COGAB; 
1.1. Serviço de Apoio ao Gabinete – SEAG; 
1.2. Serviço de Apoio aos Órgãos Colegiados – SEAOC; 
1.3. Serviço de Apoio a Viagens – SEAV; 
II - órgãos seccionais: 
a) Procuradoria Federal Especializada – PFE; 
1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
2. Coordenação de Assuntos Finalísticos – COAF; 
2.1. Serviço Técnico Administrativo – SETAD; 
2.2. Serviço de Antropologia – SEANT; 
3. Coordenação de Assuntos Administrativos – COAD; 
3.1. Serviço Técnico Administrativo – SETAD; 
4. Coordenação de Assuntos Estratégicos – COAE; 
b) Auditoria Interna –AUDIN; 
1. Coordenação de Auditoria – COAUD; 
1.1. Serviço de Planejamento e Acompanhamento de 

Auditoria – SEPAC; 
2. Coordenação de Gerenciamento de Risco – COGER: 
2.1. Serviço de Acompanhamento e Avaliação de Risco – 

SEAR; 
c) Corregedoria – CORREG; 
1. Coordenação de Assuntos Disciplinares – COAD; 
1.1. Serviço de Análise Correicional – SEAN; 
1.2. Serviço de Controle e Apoio Técnico – SECAT; e 
d) Ouvidoria – OUVI; 
1. Coordenação da Ouvidoria – COUVID; 
1.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
1.2. Serviço Técnico – SET; 
1.3. Serviço de Informações ao Cidadão – SIC; 
e) Diretoria de Administração e Gestão – DAGES; 
1. Coordenação de Gabinete – COGAB; 
1.1.Núcleo de Informações aos Órgãos de Controle – 

NUINF 
1.2. Divisão de Apoio Técnico – DIAT; 
1.3. Serviço de Apoio à Gestão - SEAG; 
1.4. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
1.5. Serviço de Concessão de Diárias e Passagens – SECDP; 
1.6. Serviço de Expedição e Protocolo – SEPRO; 
2. Coordenação de Gestão em Tecnologia da Informação – 

COGETI; 
2.1. Núcleo de Governança em Tecnologia da Informação 

– NUGOV; 
2.2. Núcleo de Telecomunicações – NUTEL; 
2.3. Serviço de Infraestrutura de Tecnologia – SEIFT; 
2.4. Serviço de Sistemas de Informação – SEINF; 
2.5. Serviço de Suporte ao Usuário – SESUP; 
2. Coordenação-Geral de Gestão Estratégica – CGGE; 
2.1. Coordenação de Planejamento e Modernização – 

COPLAM; 
2.2.1. Serviço de Modernização e Organização – SEORG; 
2.2.2. Serviço de Apoio Técnico ao Planejamento – SETEP; 
2.3. Coordenação de Gestão Documental e Divulgação 

Institucional – 
COGEDI; 
2.3.1. Serviço de Divulgação - SEDIV; 
2.3.2. Serviço de Gestão de Biblioteca – SEBIB ; 
2.3.3. Serviço de Gestão Documental – SEDOC ; 

3. Coordenação-Geral de Orçamento, Contabilidade e 
Finanças – CGOF; 

3.1 Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
3.2. Coordenação de Orçamento e Finanças – COF: 
3.2.1. Serviço de Programação Orçamentária – SEPROG; 
3.2.2. Serviço de Descentralização Orçamentária – SEDOR; 
3.2.3. Serviço de Programação e Descentralização 

Financeira – SEPROF;  
3.3. Coordenação de Contabilidade – CCONT; 
3.3.1. Serviço de Análise Contábil – SEACONT; 
3.3.2. Serviço de Prestação e Tomada de Contas – SEPT; 
3.3.3. Serviço de Análise de Contratos e Convênios – SEAC; 
3.4. Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 

– COFIN: 
3.4.1. Serviço de Execução Orçamentária – SEORC; 
3.4.2. Serviço de Execução Financeira – SEFIN; 
3.4.3. Serviço de Análise Documental e Conformidade de 

Gestão – SEADOC; 
4. Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL: 
4.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
4.2. Coordenação de Compras, Contratos e Gestão de 

Material e Patrimônio CCCOMP; 
4.2.1. Serviço de Contratos – SECON; 
4.2.2. Serviço de Procedimentos Licitatórios – SEPROL; 
4.2.3. Serviço de Compras – SECOMP; 
4.2.4. Serviço de Patrimônio – SEPAT; 
4.2.5. Serviço de Almoxarifado – SEAL; 
4.3. Coordenação de Administração e Logística– COAL; 
4.3.1. Núcleo de Serviços Gráficos – NUGRAF; 
4.3.2. Núcleo de Reprografia – NUREP; 
4.3.3. Serviço de Arquitetura e Engenharia – SEAE; 
4.3.4. Serviço de Administração Predial – SEAPRE; 
4.3.5. Serviço de Apoio Técnico-Operacional – SEATO; 
4.3.6. Serviço de Transporte – SETRAN; 
5. Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP; 
5.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
5.2. Serviço de Avaliação Funcional – SEAF; 
5.3. Coordenação de Administração de Pessoal – COAP; 
5.3.1. Serviço de Cadastro, Movimentação e Lotação – 

SECAD; 
5.3.2. Serviço de Pagamento de Pessoal – SEPAG; 
5.3.3. Serviço de Aposentadorias e Pensões – SEAPEN; 
5.3.4. Serviço de Atenção à Saúde do Servidor – SEASS; 
5.4. Coordenação de Legislação de Pessoal – COLEP; 
5.4.1. Serviço de Análise Processual – SEAP; 
5.4.2. Serviço de Orientação Normativa – SEON; 
5.5. Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal – 

CODEP; 
5.5.1. Serviço de Desenvolvimento de Pessoal e Estágio – 

SEDEST; 
III - órgãos específicos singulares: 
a) Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento 

Sustentável – DPDS; 
1. Coordenação de Gabinete – COGAB; 
1.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
1.2. Serviço de Diárias e Passagens – SEDP; 
1.3 Divisão de Apoio Técnico – DIAT; 
1.3.1. Serviço de Apoio Técnico-Operacional – SEATO; 
2. Coordenação-Geral de Gestão Ambiental – CGGAM; 
2.1. Coordenação de Políticas Ambientais – COPAM; 
2.1.1. Serviço de Políticas Ambientais – SEPAM; 
2.2. Coordenação de Planejamento em Gestão Territorial 

e Ambiental COPLAM; 
2.2.1. Serviço de Planejamento em Gestão Territorial e 

Ambiental – SEPLAM;  
2.3. Coordenação de Conservação e Recuperação 

Ambiental – CORAM; 
2.3.1. Serviço de Conservação e Recuperação Ambiental – 

SERAM; 
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3. Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental – 
CGLIC; 

3.1. Serviço de Documentação Ambiental – SEDAM; 
3.2. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
3.3. Coordenação do Componente Indígena de Energia, 

Petróleo e Gás – 
COEP; 
3.3.1. Serviço de Apoio do Componente Indígena de 

Energia, Petróleo e Gás - 
SEAEP; 3.4. Coordenação do Componente Indígena de 

Transporte e Mineração – COTRAM; 
3.4.1 Serviço de Apoio do Componente Indígena de 

Transporte e Mineração – SEAT; 3.5. 
Coordenação de Ações de Mitigação, Compensação e 

Controle Ambiental – COMCA; 
3.5.1. Serviço de Apoio às Ações de Mitigação, 

Compensação e Controle 
Ambiental – SEAC; 
4. Coordenação-Geral de Promoção da Cidadania – CGPC; 
4.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
4.2. Coordenação de Gênero, Assuntos Geracionais e 

Mobilização Social – 
COGEM; 4.2.1. Serviço de Acompanhamento das Ações de 

Gênero, Assuntos Geracionais e 
Mobilização Social – SEGEM; 
4.3. Coordenação de Processos Educativos – COPE; 
4.3.1. Serviço de Acompanhamento de Processos 

Educativos – SEAPE; 
5.Coordenação-Geral de Promoção ao Etno 

desenvolvimento – CGETNO; 
5.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
5.2. Coordenação de Fomento à Produção Sustentável – 

COPROS; 
5.2.1 Serviço de Apoio à Produção Sustentável – SEAPS; 
5.3. Coordenação de Fomento à Geração de Renda – 

COGER; 
5.3.1. Serviço de Apoio para o Fomento à Geração de 

Renda – SEAGE; 
5.4. Coordenação de Projetos Demonstrativos – COPROD; 
5.4.1. Serviço de Apoio a Projetos Demonstrativos – 

SEPROD; 
6. Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos Sociais – 

CGPDS; 
6.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
6.2. Serviço de Monitoramento e Avaliação – SEMAV; 
6.3. Coordenação de Proteção Social – COPS; 
6.3.1. Serviço de Acolhimento ao Índio – SEAI; 
6.3.2. Serviço de Acompanhamento, Monitoramento e 

Avaliação – SEAM 
6.4. Coordenação de Articulação e Acompanhamento das 

Ações de Saúde e 
Segurança Alimentar – COASA; 
6.4.1. Serviço de Acompanhamento das Ações de Saúde e 

Segurança 
Alimentar – SEAS; 
6.5. Coordenação de Infraestrutura Comunitária – COIC; 
6.5.1.Serviço de Acompanhamento das Ações de 

Infraestrutura Comunitária – 
SEIC; 
b) Diretoria de Proteção Territorial – DPT; 
1. Coordenação de Gabinete – COGAB; 
1.1. Núcleo de Documentação – NUDOC; 
1.2. Divisão de Apoio Técnico – DIAT; 
1.3. Serviço de Apoio Técnico-Operacional – SEATO; 
1.4. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
2. Coordenação-Geral de Assuntos Fundiários – CGAF; 
2.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD;  
2.2. Coordenação de Levantamento Fundiário e Avaliação 

– COLF; 

2.2.1. Serviço de Apoio ao Levantamento Fundiário e 
Avaliações – SELF; 

2.3. Coordenação de Registros Fundiários – CORF; 
2.3.1. Serviço de Apoio aos Registros Fundiários – SERF; 
2.4. Coordenação de Regularização de Terras Indígenas – 

CORT; 
2.4.1. Serviço de Apoio à Regularização de Terras 

Indígenas – SERT; 
3. Coordenação-Geral de Geoprocessamento – CGGEO; 
3.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
3.2. Coordenação de Demarcação – CODEM; 
3.2.1. Serviço de Análise Técnica – SEAT; 
3.3. Coordenação de Cartografia – COCART; 
3.3.1. Serviço de Apoio Cartográfico – SECART; 
3.4. Coordenação de Informação Geográfica – COINGEO; 
3.4.1. Serviço de Apoio às Informações Geográficas – 

SEAGEO; 
4. Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação – 

CGID; 
4.1. Coordenação de Planejamento de Identificação e 

Delimitação – COPID; 
4.1.1. Serviço de Análise Técnica de Reivindicações – 

SEATRE; 
4.1.2. Serviço de Apoio às Atividades de Campo – SEAC; 
4.2. Coordenação de Antropologia – COAN; 
4.2.1. Serviço de Análise Ambiental – SEAM; 
4.2.2. Serviço de Apoio Técnico Administrativo – SEAT; 

4.3. Coordenação de 
Delimitação e Análise – CODAN; 
4.3.1. Serviço de Análise de Relatórios – SEAR; 
4.3.2. Serviço de Análise de Contestações – SEACON; 
5. Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial – 

CGMT; 
5.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
5.2. Coordenação de Informação Territorial – COIT; 
5.2.1. Serviço de Análise – SEAN; 
5.3. Coordenação de Prevenção de Ilícitos – COPI; 
5.3.1. Serviço de Capacitação – SECAP; 
5.3. Coordenação de Fiscalização – COFIS; 
5.3.1. Serviço de Operações – SEOP; 
6. Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recém 

Contatados – CGIIRC; 
6.1. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
6.2. Serviço de Apoio às Frentes de Proteção Etno 

ambiental – SEAFPE 
6.3.Coordenação de Proteção e Localização de Índios 

Isolados – COPLII; 
6.3.1.Serviço de Apoio à Proteção e Localização de Índios 

Isolados – 
SEAPLII; 
6.4. Coordenação de Políticas para Povos Indígenas de 

Recente Contato – 
COPIRC; 6.4.1. Serviço de Apoio à Políticas para Povos 

Indígenas de Recente Contato – 
SEAPIRC; 
IV - órgãos colegiados: 
a) Diretoria Colegiada; 
b) Comitês Regionais; e 
c) Conselho Fiscal; 
V - órgãos descentralizados: 
a) Coordenações Regionais – CRs; 
1. Divisão Técnica – DIT;  
1.1. Serviço de Gestão Ambiental e Territorial – SEGAT; 
1.2. Serviço de Apoio Administrativo – SEAD; 
1.2.1. Núcleo de Gestão em Tecnologia da Informação – 

NUTINF 
1.2.2. Núcleo de Gestão de Pessoal – NUPES; 
1.3. Serviço de Planejamento e Orçamento – SEPLAN; e 
b) Coordenações das Frentes de Proteção Etno ambiental 

– CFPE; 
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1. Serviços de Proteção e Promoção Etno ambiental – 
SEPE; 

c) Coordenações Técnicas Locais – CTLs; 
VI - órgão científico-cultural: 
a) Museu do Índio – MI; 
1. Serviço de Gabinete – SEGAB; 
2. Serviço de Atividades Culturais – SEAC; 
2.1. Núcleo de Atendimento ao Público – NUAP; 
2.2. Núcleo de Produtos Culturais – NUPROC; 
2. Coordenação de Administração – COAD; 
2.1. Núcleo de Pessoal – NUPES; 
2.2. Serviço de Execução Orçamentária e Financeira – 

SEOF; 
2.3. Serviço de Contratos e Licitações – SECOL; 
2.3.1. Núcleo de Compras – NUCOMP; 
2.4. Serviço de Logística – SELOG; 
2.4.1. Núcleo de Patrimônio – NUPAT; 
2.4.2. Núcleo de Transporte – NUTRANS; 
2.4.3. Núcleo de Almoxarifado – NUAL; 
2.5. Serviço de Gestão da Renda Indígena e Recursos 

Próprios – SEGER; 
3. Coordenação Técnico-Científica – COTEC; 
3.1. Centro Ikuiapá – Cuiabá; 
3.2. Centro Audiovisual – Goiânia; 
4. Coordenação de Patrimônio Cultural – COPAC: 
4.1. Núcleo de Biblioteca e Arquivo – NUBARQ; 
4.2. Serviço do Patrimônio Cultural e Arquitetônico – 

SEPACA; 
4.3 Núcleo de Laboratório de Conservação – NULAC; 
4.4. Serviço de Referências Documentais – SERED; 
5. Coordenação de Divulgação Científica – CODIC; 
5.1. Serviço de Estudos e Pesquisas – SEESP. 
(Art. 6º alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 

05.04.2013). 
 
Art. 7º A FUNAI é dirigida pelo Presidente, as Diretorias 

por Diretor, o Gabinete por Chefe, as Coordenações-Gerais 
por Coordenador-Geral, as Coordenações, as Coordenações 
Regionais, as Coordenações das Frentes de Proteção Etno 
ambiental por Coordenador, as Coordenações Técnicas 
Locais, as Divisões, os Serviços e os Núcleos por Chefe, o 
Museu do Índio por Diretor, cujas funções serão providas na 
forma da legislação pertinente. 

Parágrafo único. Para o desempenho de suas funções, os 
dirigentes contarão com assessores, assessores técnicos, 
assistentes técnicos e assistentes com atribuições de 
assessorar em assuntos de natureza técnico-administrativa e 
exercer outras atividades que lhe forem cometidas. 

Art. 8º Os ocupantes das funções previstas no caput do 
art.7º serão] substituídos, em suas faltas ou impedimentos, 
por servidores por eles indicados e previamente designados 
na forma da legislação específica. 

 
Seção II 

DA DIREÇÃO E NOMEAÇÃO 
Art. 9º A FUNAI será dirigida por uma Diretoria Colegiada, 

composta por três Diretores e pelo Presidente, que a 
presidirá. 

§ 1.º A nomeação do Procurador-Chefe dar-se-á na forma 
da legislação em vigor, mediante aprovação prévia do 
Advogado-Geral da União. 

§ 2.º A nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe serão 
submetidas pelo Presidente da FUNAI à aprovação da 
Controladoria-Geral da União. 

§ 3.º O titular do cargo da unidade de correição, privativo 
de servidor público ocupante de cargo efetivo de nível 
superior e preferencialmente com formação em Direito, terá 
sua nomeação submetida à prévia apreciação da 
Controladoria-Geral da União e mandato de dois anos. 

 

Seção III 
DO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA COLEGIADA 

 
Art. 10. A Diretoria Colegiada será composta pelo 

Presidente da FUNAI, que a presidirá, e por três Diretores. 
§ 1.° A Diretoria Colegiada se reunirá ordinariamente 

quando convocada pelo Presidente, e extraordinariamente 
quando convocada a qualquer tempo pelo Presidente ou pela 
maioria de membros. 

§ 2.° O quórum para a realização de reuniões da Diretoria 
Colegiada será de, no mínimo, o Presidente mais dois 
membros. 

§ 3.° A Diretoria Colegiada deliberará por maioria de 
votos, e caberá ao Presidente o voto de qualidade. 

§ 4.° O Procurador-Chefe poderá participar das reuniões 
da Diretoria Colegiada, sem direito a voto. 

§ 5.° A critério do Presidente, poderão ser convidados a 
participar das reuniões da Diretoria Colegiada gestores e 
técnicos da FUNAI, do Ministério da Justiça e de outros órgãos 
e entidades da administração pública federal, estadual e 
municipal, representantes de entidades não governamentais, 
e membros da Comissão Nacional de Política Indigenista - 
CNPI, sem direito a voto. 

§ 6. Em caso de impedimento de membro titular, este será 
representado por seu substituto legal. 

 
Seção IV 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 11. O Conselho Fiscal será composto por três 

membros, de notório conhecimento contábil, com mandato 
de dois anos, vedada a recondução, sendo dois do Ministério 
da Justiça, dentre os quais um será seu Presidente, e um do 
Ministério da Fazenda, indicados pelos respectivos Ministros 
de Estado e nomeados, juntamente com seus suplentes, pelo 
Ministro de Estado da Justiça. 

Parágrafo único. As reuniões do Conselho Fiscal ocorrerão 
ordinariamente, quatro vezes por ano e, 
extraordinariamente, sempre que convocadas por seu 
Presidente. 

 
DO FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS REGIONAIS 

 
Art. 12. A FUNAI instituirá Comitês Regionais para cada 

Coordenação Regional. 
§ 1.º Os Comitês Regionais serão compostos por 

Coordenadores Regionais, que os presidirão, Assistentes, 
Chefes de Divisão e de Serviços, Chefes das Coordenações 
Técnicas Locais, representantes indígenas locais e de órgãos 
e entidades da administração pública federal: 

I - a representação indígena de que trata o §1° não será 
exercida por servidores públicos federais; e 

II - o mandato dos membros do comitê regional será de 
dois anos, prorrogável por igual período e terá início a partir 
da data de posse. 

§2.º Os Comitês Regionais terão no máximo 30 (trinta) 
membros, assegurada a paridade entre os representantes dos 
órgãos do governo federal e os representantes indígenas: 

I – os casos excepcionais que excederem esse limite serão 
deliberados em reunião da Diretoria Colegiada; e 

II – fica assegurada, em observância ao limite estabelecido 
no §2º, a participação de outros servidores do quadro efetivo 
da FUNAI na composição do comitê regional. 

§ 3.º As reuniões dos Comitês Regionais ocorrerão 
ordinariamente uma vez por semestre e 
extraordinariamente, quando convocadas pelo se Presidente 
ou pela maioria de seus membros: 

I - o quórum para a realização das reuniões dos Comitês 
Regionais será de, no mínimo, cinquenta por cento dos 
membros votantes e as deliberações ocorrerão por maioria 
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simples de votos, excetuados casos previstos no regimento 
interno em que se exijam quórum qualificado; e 

II - em caso de impedimento do membro titular, ele será 
representado por seu substituto legal. 

§ 4.º Os Comitês Regionais poderão, por intermédio do 
Presidente ou por decisão de seu plenário, convidar outros 
órgãos e entidades da administração pública federal, estadual 
e municipal, técnicos, especialistas, representantes de 
entidades não governamentais, membros da sociedade civil e 
da CNPI para prestar informações e opinar sobre questões 
específicas, sem direito a voto, na forma do regimento do 
Comitê Regional. 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES 
Seção I 

Do Órgão de Assistência Direta e Imediata ao 
Presidente 

 
Art. 13. Ao Gabinete – GAB-PR compete: 
I - assistir o Presidente em sua representação social e 

política e incumbir-se do preparo e despacho de seu 
expediente pessoal;  

II - incumbir-se do preparo e despacho do expediente 
institucional, e da articulação e interlocução do Presidente 
com as Diretorias, unidades descentralizadas e público 
externo; 

III - planejar, coordenar e supervisionar atividades de 
comunicação social; 

IV - apoiar a publicação e divulgação das matérias de 
interesse da FUNAI; 

V - planejar, coordenar e supervisionar as atividades dos 
assessores técnicos; e 

VI - secretariar as reuniões da Diretoria Colegiada. 
 
Art. 14. À Coordenação do Gabinete – COGAB compete: 
I - coordenar, orientar e supervisionar as atividades de 

apoio técnico e logístico ao Gabinete; 
II - preparar os expedientes para assinatura ou despachos 

pelo Presidente da FUNAI e pelo Chefe de Gabinete; 
III - orientar e acompanhar as atividades de concessão de 

diárias e passagens e monitorar a apresentação das 
respectivas prestações de contas, no âmbito do Gabinete da 
Presidência; 

IV - acompanhar a publicação dos atos oficiais da FUNAI; 
V - coordenar a execução das atividades de controle dos 

bens materiais e de recursos humanos pertinentes ao 
Gabinete da Presidência da FUNAI. 

 
Art. 15. Ao Serviço de Apoio ao Gabinete - SEAG compete: 
I - prestar atendimento ao público interno e externo; 
II - classificar, conferir, cadastrar, distribuir e controlar os 

expedientes recebidos e expedidos; 
III - manter controle de expedientes que requeiram 

prazos legais de resposta e sobre o andamento de 
providências junto às unidades da FUNAI; 

IV - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos à disposição do Gabinete; e 

V - registrar, organizar e arquivar os expedientes 
recebidos e expedidos. 

 
Art. 16. Ao Serviço de Apoio aos Órgãos Colegiados – 

SEAOC compete: 
I - prestar apoio técnico, logístico e administrativo, 

assessorar e secretariar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias da Comissão Nacional de Política Indigenista, 
apoiar a Secretaria Executiva da Comissão em suas 
atividades; 

 

II - prestar apoio técnico, logístico e administrativo, 
organizar e secretariar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal 
da FUNAI; 

III - classificar, registrar, controlar e arquivar a 
documentação oriunda da Diretoria Colegiada, da Comissão 
Nacional de Política Indigenista e do Conselho Fiscal da 
FUNAI; e 

IV - operar o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
- SCDP em relação às viagens realizadas no âmbito das 
atividades dos órgãos colegiados. 

 
Art. 17. Ao Serviço de Apoio a Viagens – SEAV compete: 
I - instruir, controlar e acompanhar os processos de 

concessão de diárias e passagens, no âmbito do Gabinete da 
Presidência; 

II - monitorar a apresentação das prestações de contas de 
viagens dos servidores do Gabinete da Presidência e dos 
colaboradores eventuais;  

III - gerir o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – 
SCDP no âmbito da Presidência; e 

IV - elaborar relatórios mensais de histórico de viagens e 
despesas realizadas, no âmbito do Gabinete da Presidência. 

 
Seção II 

Dos Órgãos Seccionais 
 
Art. 18. À Procuradoria Federal Especializada - PFE, órgão 

de execução da Procuradoria-Geral Federal, compete: 
I - representar judicial e extrajudicialmente a FUNAI, 

observadas as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral 
Federal; 

II - apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer 
natureza, inerentes às atividades da FUNAI, inscrevendo-os 
em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, 
quando tais atividades não estiverem centralizadas nas 
Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais 
nos Estados, Procuradorias Seccionais Federais ou 
Escritórios de Representação, nos termos da Lei no 10.480, de 
2 de julho de 2002; 

III - defender os interesses e direitos individuais e 
coletivos indígenas, de acordo com o disposto no art. 35 da 
Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e demais normas 
da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral 
Federal; 

IV - zelar pela observância da Constituição, das leis e dos 
atos emanados dos Poderes Públicos, sob a orientação 
normativa da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia 
Geral da União; 

V - exercer atividades de consultoria e assessoramento 
jurídicos no âmbito da FUNAI, aplicando-se o disposto no art. 
11 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; 

VI - prestar orientação jurídica à FUNAI, auxiliando na 
elaboração e edição de seus atos normativos e 
interpretativos; 

VII - coordenar e supervisionar unidades 
descentralizadas; e 

VIII - encaminhar à Procuradoria-Geral Federal pedido de 
apuração de falta funcional praticada por seus membros, no 
exercício de suas atribuições. 

§ 1.º Compete às unidades descentralizadas da 
Procuradoria Federal Especializada executar as 
competências conferidas pela legislação e normas 
pertinentes à Procuradoria-Geral Federal e à Advocacia-Geral 
da União, e o que dispuserem demais normas internas. 

§ 2.º Para o desempenho de suas atribuições, a 
Procuradoria Federal Especializada poderá: 

I - expedir pareceres normativos, a serem uniformemente 
seguidos no âmbito da Procuradoria Federal Especializada, 
observadas as competências da Consultoria Jurídica do 
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Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral Federal e do 
Advogado-Geral da União, que poderão ser vinculantes para 
as unidades da FUNAI, ao serem submetidos e aprovados por 
seu Presidente e seu Procurador-Chefe; e 

II - buscar solução administrativa para a controvérsia, nos 
casos em que houver interesse de indígenas ou de suas 
comunidades em promover ações judiciais em face da FUNAI. 

 
Art. 19. Ao Serviço de Apoio Administrativo – SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação e processos; 
III - executar as atividades de controle de material e de 

recursos humanos; 
IV - realizar as atividades de concessão de diárias e 

passagens e monitorar a apresentação das respectivas 
prestações de contas, no âmbito da Procuradoria; e 

V - exercer outras atividades determinadas pelo 
Procurador-Chefe ou Coordenadores. 

 
Art. 20. À Coordenação de Assuntos Finalísticos - COAF 

compete: 
I - coordenar e orientar a defesa judicial da FUNAI, e dos 

direitos individuais e coletivos indígenas, de acordo com o 
disposto no art. 35 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, e demais normas da Advocacia-Geral da União; 

II - articular com os órgãos técnicos da FUNAI a obtenção 
de subsídios fáticos necessários à defesa judicial da União, dos 
indígenas e suas comunidades, e da própria FUNAI; 

III - emitir pareceres, notas e informações nos processos 
administrativos que lhe forem submetidos, propondo 
providências, normas, diretrizes e medidas judiciais; 

IV - prestar consultoria e assessoramento jurídicos e 
promover a defesa extrajudicial da FUNAI, em atos 
administrativos que envolvam as matérias ambiental, 
fundiária, territorial e desenvolvimento sustentável; 

V - prestar orientação e informações solicitadas pelas 
unidades da Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral da 
União, Procuradoria-Geral Federal e Procuradoria Federal 
Especializada, relativos aos interesses da União, da FUNAI, 
dos indígenas e suas comunidades, nas matérias afetas à sua 
competência; 

VI - prestar assistência jurídica aos indígenas e suas 
comunidades nas matérias afetas à sua competência; 

VII - examinar a legalidade de contratos, convênios, 
acordos, ajustes, minutas de regulamentos, portarias e 
demais atos administrativos de interesse da FUNAI, e, ainda, 
projetos de atos normativos a serem expedidos ou propostos 
pela entidade, cujo teor se relacione com matéria jurídica 
afeta à sua competência; 

VIII - assessorar o Presidente da FUNAI, Diretores e 
Coordenadores-Gerais a prestar informações em mandados 
de segurança, nas matérias afetas à sua competência, a partir 
de subsídios encaminhados pelas respectivas autoridades; 

IX - orientar as unidades descentralizadas da 
Procuradoria Federal Especializada, nos aspectos 
relacionadas à sua competência, visando à uniformização de 
procedimentos e entendimento jurídico; 

X – coordenar, supervisionar e acompanhar os trabalhos 
relativos aos assuntos socioculturais e antropológicos para 
subsidiar a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e 
interesses individuais e coletivos indígenas; 

XI - exercer outras atividades que forem determinadas 
pelo Procurador-Chefe. 

 
Art. 21. Ao Serviço Técnico Administrativo – SETAD 

compete: 

I - realizar registros da tramitação dos processos e 
expedientes e acompanhar prazos para manifestações da 
Coordenação de Assuntos Finalísticos - COAF; 

II - acompanhar o andamento de assuntos pendentes de 
regulamentação, ou de definição de mérito, as respostas de 
outros órgãos ou entidades, bem como o fornecimento de 
informações a esses;  

III - prestar apoio no acompanhamento, na organização, 
instrução e formalização de processos administrativos e 
judiciais; 

IV - preparar os expedientes e despachos para assinatura 
pelo Coordenador; 

V - organizar e arquivar os documentos recebidos e 
expedidos; e 

VI - exercer outras atividades que forem determinadas 
pelo Coordenador. 

 
Art. 22. Ao Serviço de Antropologia – SEANT compete 

realizar estudos, emitir laudos, pareceres e informações em 
assuntos socioculturais e antropológicos, a fim de subsidiar a 
defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses 
individuais e coletivos indígenas, e outras atividades que 
forem determinadas pelo Procurador-Chefe. 

 
Art. 23. À Coordenação de Assuntos Administrativos - 

COAD compete: 
I - prestar consultoria e assessoramento jurídicos e 

promover a defesa extrajudicial da FUNAI, das matérias 
jurídico-administrativa e promoção e proteção social; 

II - emitir pareceres nos processos administrativos que 
lhe forem submetidos, propondo providências, normas, 
diretrizes e medidas judiciais; 

III - examinar a legalidade de contratos, convênios, 
acordos, ajustes, minutas de regulamentos, portarias e 
demais atos administrativos de interesse da FUNAI, e, ainda, 
projetos de atos normativos a serem expedidos ou propostos 
pela FUNAI, cujo teor se relacione com as matérias jurídico-
administrativas e de promoção e proteção social; 

IV - pronunciar-se nos processos licitatórios e examinar 
as inexigibilidades e dispensas de licitação; 

V - prestar orientação e informações solicitadas pelas 
unidades da Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral da 
União, Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria Federal 
Especializada, relativos aos interesses da União, da FUNAI, 
dos indígenas e suas comunidades, nas matérias afetas à sua 
competência; 

VI - acompanhar, consolidar, sistematizar e divulgar, no 
âmbito da Procuradoria Federal Especializada e da FUNAI, as 
orientações e jurisprudência atualizadas do Tribunal de 
Contas da União, visando o aperfeiçoamento da atuação 
administrativa e a consecução dos objetivos institucionais; 

VII - assessorar o Presidente da FUNAI, Diretores e 
Coordenadores-Gerais a prestar informações em mandados 
de segurança, nas matérias afetas à sua competência, a partir 
de subsídios encaminhados pelas respectivas autoridades; 

VIII - prestar a assistência jurídica aos indígenas e suas 
comunidades nas matérias afetas à sua competência; 

IX - orientar as unidades descentralizadas da 
Procuradoria Federal Especializada, nos aspectos das 
atividades relacionadas à sua competência, visando à 
uniformização de procedimentos e entendimento jurídico; e 

X - exercer outras atividades que forem determinadas 
pelo Procurador Chefe. 

 
Art. 24. Ao Serviço Técnico Administrativo – SETAD 

compete: 
I - realizar registros da tramitação dos processos e 

expedientes e acompanhar prazos para manifestações da 
Coordenação; 
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II - acompanhar o andamento de assuntos pendentes de 
regulamentação, ou de definição de mérito, as respostas de 
outros órgãos ou entidades, bem como o fornecimento de 
informações a esses; 

III - prestar apoio no acompanhamento, na organização, 
instrução e formalização de processos administrativos;  

IV - preparar os expedientes e despachos para assinatura 
pelo Coordenador; 

V - organizar e arquivar os documentos recebidos e 
expedidos; e 

VI - exercer outras atividades que forem determinadas 
pelo Coordenador. 

 
Art. 25. À Coordenação de Assuntos Estratégicos – COAE 

compete: 
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar a atuação 

proativa das unidades da Procuradoria Federal Especializada 
e orientar, para esse fim, os órgãos de execução da 
Procuradoria-Geral Federal, quando estes detiverem a 
representação judicial da FUNAI, em defesa dos direitos 
individuais e coletivos indígenas, do meio ambiente, das 
terras indígenas e da própria FUNAI, articulando-se com os 
órgãos competentes; 

II - acompanhar, consolidar, sistematizar e divulgar a 
jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, dos 
Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, 
bem como elaborar ou revisar as teses mínimas de defesa e as 
estratégias processuais para a atuação no contencioso; 

III - identificar, compilar e acompanhar a tramitação das 
ações civis públicas e ações judiciais relevantes, assim 
definidas pelo Procurador-Chefe, visando à orientação para a 
atuação prioritária pelos órgãos de execução da 
Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria Federal 
Especializada; 

IV - articular com o órgão de assessoramento de 
comunicação da FUNAI e da Advocacia-Geral da União a 
divulgação de informações que digam respeito à atuação da 
Procuradoria Federal Especializada; 

V - planejar, promover e coordenar ações, em articulação 
com os órgãos da FUNAI e as Coordenações da Procuradoria 
Federal Especializada, que contribuam para o 
aperfeiçoamento da qualidade das decisões administrativas, 
a fim de minimizar a ocorrência de litígios judiciais; 

VI - coordenar, orientar e supervisionar o 
acompanhamento dos procedimentos conciliatórios junto à 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 
Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF; 

VII - coordenar e orientar a utilização dos sistemas 
corporativos de informação em funcionamento na 
Procuradoria Federal Especializada, com o objetivo de 
disseminar a informatização de todas as unidades; 

VIII - zelar pela consecução das metas, planos e objetivos 
determinados pelo Procurador-Chefe, Procuradoria-Geral 
Federal e Advocacia-Geral da União; 

IX - propor a criação de grupos de trabalho para a 
elaboração de estudos e teses de interesse da Procuradoria 
Federal Especializada; 

X - propor e formular cursos de formação, treinamento e 
aperfeiçoamento dos procuradores federais atuantes na 
causa indígena, para encaminhamento ao Procurador-Chefe e 
à Escola da Advocacia-Geral da União; 

XI - orientar as atividades de administração, gestão, 
planejamento e orçamento, no âmbito da Procuradoria 
Federal Especializada, promovendo a articulação entre as 
unidades desta e os órgãos de administração e gestão da 
FUNAI, para o fornecimento do suporte técnico, logístico e 
administrativo; e 

XII - exercer outras atividades que forem determinadas 
pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Federal 
Especializada. 

Art. 26. À Auditoria Interna – AUDIN compete: 
I - realizar auditoria de avaliação e acompanhamento da 

gestão, sob os aspectos orçamentário, financeiro, contábil, 
operacional, pessoal e de sistemas, objetivando maior  
eficiência, eficácia, economicidade, equidade e efetividade 
nas ações desenvolvidas pela FUNAI, consoante com o plano 
anual de atividades da auditoria interna; 

II - proceder à avaliação dos procedimentos 
administrativos e operacionais, no que se refere à 
conformidade com a legislação, regulamentos e normas a que 
se sujeitam; 

III - avaliar e propor medidas saneadoras, voltadas para a 
eliminação ou mitigação dos riscos internos identificados nas 
ações de auditoria; 

IV - desenvolver trabalhos de auditoria de natureza 
especial, não previstos no plano de atividades de auditoria, 
assim como elaborar estudos e relatórios específicos, por 
demanda do Conselho Fiscal e da Direção da FUNAI; 

V - proceder ao exame da prestação de contas anual da 
FUNAI e da renda do patrimônio indígena, emitindo parecer 
prévio; 

VI - estabelecer planos, programas de auditoria, critérios, 
avaliações e métodos de trabalho, objetivando maior 
eficiência, eficácia e efetividades dos controles internos; 

VII - elaborar o plano anual de atividades de auditoria 
interna, relatório anual de atividades da auditoria interna, 
assim como manter atualizado o manual de auditoria interna; 

VIII - coordenar as ações necessárias com objetivo de 
prestar informações, esclarecimentos e justificativas aos 
órgãos de controle interno e externo; 

IX - examinar e emitir parecer sobre tomada de contas 
especial, no que se refere ao cumprimento dos normativos a 
que se sujeita, emanados do órgão de controle externo; e 

X - prestar orientação às demais unidades da FUNAI, nos 
assuntos inerentes à sua área de competência. 

 
Art. 27. À Coordenação de Auditoria – COAUD compete: 
I - planejar, gerir, orientar e coordenar os trabalhos de 

auditoria; 
II - acompanhar a implementação das recomendações da 

auditoria interna e dos órgãos de controle interno e externo, 
assim como o oferecimento de razões de justificativa; 

III - elaborar, em articulação com a Coordenação de 
Gerenciamento de Risco, o plano e o relatório anual das 
atividades de auditoria interna; 

IV - subsidiar a Coordenação de Gerenciamento de Risco 
na elaboração do mapa de gerenciamento de riscos, assim 
como propor medidas para a mitigação de riscos; 

V - orientar os dirigentes das unidades da FUNAI, no que 
se refere aos controles internos e as diretrizes emanadas dos 
órgãos de controle interno e externo, assim como sobre 
outros assuntos inerentes à sua área de atuação; e 

VI - propor mecanismos para o exercício do controle 
social sobre as ações da FUNAI, quando couber, bem como a 
adequação dos mecanismos de controle social em 
funcionamento no âmbito de sua organização. 

 
Art. 28. Ao Serviço de Planejamento e Acompanhamento 

de Auditoria – SEPAC compete: 
I - realizar, consoante o plano anual de atividades da 

auditoria, trabalhos de auditoria de avaliação e 
acompanhamento da gestão nas diversas unidades gestoras 
da FUNAI, relacionados às áreas de administração de pessoal 
e material, orçamentária, financeira, contábil, e operacional, 
sob os aspectos de eficiência, eficácia, economicidade e 
equidade do desempenho e da utilização dos recursos 
públicos; 

II - avaliar, por meio dos trabalhos de auditoria in loco, ou 
através do exame dos registros e documentos pertinentes, os 
procedimentos administrativos e operacionais, no que se 
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refere à conformidade com a legislação e normas a que se 
sujeitam, inclusive quanto ao cumprimento de prazos 
regulamentares para a defesa dos interesses da FUNAI; 

III - desenvolver trabalhos de auditoria de natureza 
especial, não previstos no plano anual de atividades de 
auditoria interna, por demanda do Conselho Fiscal e da 
Direção; 

IV - proceder ao exame da prestação de contas anual da 
FUNAI e da renda do patrimônio indígena, emitindo parecer 
conclusivo, e relacionando, quando for o caso, eventuais 
impropriedades e/ou irregularidades apuradas; 

V - analisar e emitir parecer sobre tomada de contas 
especial, no que se refere ao cumprimento dos normativos 
cabíveis à espécie, emanados do órgão de controle externo; 

VI - acompanhar e avaliar as prestações de contas 
relativas aos convênios, contratos e outros instrumentos 
congêneres; 

VII - fornecer subsídios para a identificação e avaliação de 
riscos e controles das respectivas atividades e processos; 

VIII - participar do planejamento e elaboração do plano e 
do relatório anual de atividades da auditoria interna; 

IX - prestar orientação às unidades da FUNAI, nos 
assuntos inerentes à sua área de competência; e 

X - realizar as atividades de concessão de diárias e 
passagens e monitorar a apresentação das respectivas 
prestações de contas, no âmbito da auditoria interna. 

 
Art. 29. À Coordenação de Gerenciamento de Risco – 

COGER compete: 
I - avaliar a necessidade e propor a implementação de 

planos de ação para mitigação de riscos; 
II - coordenar e disseminar a política de gerenciamento de 

riscos; 
III - monitorar os principais riscos associados a produtos, 

serviços, processos e sistemas da FUNAI; 
IV - elaborar, em articulação com a Coordenação de 

Auditoria, o plano e o relatório anual das atividades de 
auditoria interna; e 

V - orientar as unidades da FUNAI, no que se refere aos 
controles internos e às diretrizes emanadas dos órgãos de 
controle interno e externo, assim como sobre outros assuntos 
inerentes à sua área de atuação. 

 
Art. 30. Ao Serviço Acompanhamento e Avaliação de Risco 

– SEAR compete: 
I - mapear, identificar e avaliar, em interação com as áreas 

envolvidas, os controles internos e os riscos das respectivas 
atividades e processos; 

II - acompanhar e controlar os riscos identificados, 
mantendo um processo contínuo de interação com as áreas 
envolvidas sobre eventuais perdas e desvios em relação aos 
objetivos estabelecidos; 

III - executar, dentro da periodicidade requerida, testes de 
avaliação do sistema de gerenciamento de riscos, emitindo 
relatórios que contemplem informações relevantes a respeito 
de riscos residuais; 

IV - avaliar e emitir parecer sobre os indicadores de 
desempenho relacionados ao planejamento estratégico da 
FUNAI; 

V - apresentar sugestões e colaborar na sistematização, 
padronização e simplificação de normas e procedimentos 
operacionais; 

VI - verificar a consistência e a segurança dos 
instrumentos de controle, guarda e conservação dos bens e 
valores da FUNAI ou daqueles pelos quais ela seja 
responsável;  

VII - elaborar e manter atualizados o manual de 
gerenciamento de riscos, o manual de auditoria interna e os 
programas de auditoria; 

VIII - participar do planejamento e elaboração do plano e 
do relatório anual de atividades da auditoria Interna; e 

IX - prestar orientação às unidades da FUNAI no âmbito 
de suas competências. 

 
Art. 31. À Corregedoria – CORREG compete: 
I - promover correição nos órgãos internos e unidades 

descentralizadas, para verificar a regularidade e eficácia dos 
serviços e propor medidas saneadoras de seu funcionamento; 

II - instaurar sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares; 

III - examinar denúncias, representações e demais 
expedientes que tratam de irregularidades funcionais; 

IV - julgar e aplicar penalidades, em sindicâncias e 
processos administrativos disciplinares, nos casos de 
advertência ou de suspensão de até trinta dias; 

V - instruir os processos administrativos disciplinares, 
cujas penalidades propostas forem demissão, suspensão 
superior a trinta dias, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, destituição de cargo em comissão e 
destituição de função comissionada, para remessa ao 
Ministro de Estado da Justiça para julgamento; e 

VI - exercer as demais competências previstas no art. 5o 
do Decreto no 5.480, de 30 de junho de 2005. 

 
Art. 32. À Coordenação de Assuntos Disciplinares - COAD 

compete: 
I - coordenar a instauração de sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares; 
II - coordenar a preparação dos atos necessários ao 

julgamento e aplicação de penalidades, pelo Corregedor, aos 
servidores lotados ou em exercício na FUNAI, decorrentes de 
sindicâncias ou de processos administrativos disciplinares, 
nos casos de advertência ou de suspensão de até trinta dias; 

III - supervisionar e acompanhar o andamento das 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares da 
FUNAI; 

IV - coordenar a fiscalização das atividades funcionais dos 
órgãos internos e unidades descentralizadas; 

V - planejar, orientar, supervisionar, avaliar e controlar as 
atividades de correição no âmbito da FUNAI; 

VI - acompanhar as atividades da Comissão de Ética da 
FUNAI; 

VII - realizar estudos para elaboração de normas em sua 
área de atuação; e 

VIII - assessorar o Corregedor no processo de elaboração, 
acompanhamento e avaliação do planejamento da 
Corregedoria. 

 
Art. 33. Ao Serviço de Análise Correicional – SEAN 

compete: 
I - examinar denúncias, representações e demais 

expedientes que tratem de irregularidades funcionais e 
promover sua apuração; 

II - examinar e instruir processos administrativos 
disciplinares e demais expedientes sobre ética e disciplina 
funcionais que devam ser submetidos à apreciação das 
autoridades competentes; 

III - preparar os atos necessários à instauração e ao 
julgamento, pelo Corregedor, das sindicâncias, inclusive 
patrimonial e dos processos administrativos disciplinares;  

IV - executar as atividades de investigação e inspeções, 
preliminares aos processos de sindicância e administrativos 
disciplinares e aos demais procedimentos correcionais, que 
tenham por finalidade a apuração de responsabilidade 
disciplinar de servidores e empregados públicos lotados ou 
em exercício na FUNAI; 

V - realizar diligências, requisitar informações, dados, 
processos e quaisquer documentos no interesse da atividade 
correicional; 
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VI - apreciar consultas e manifestar-se sobre matérias 
relacionadas à ética e disciplina funcionais; e 

VII - examinar os recursos que versem sobre disciplina 
funcional e preparar os atos de julgamento pelo Corregedor. 

 
Art. 34. Ao Serviço de Controle e Apoio Técnico – SECAT 

compete: 
I - preparar os atos necessários à requisição de servidores 

das unidades da FUNAI, para compor comissões de 
sindicância e de processo administrativo disciplinar; 

II - registrar a tramitação e os resultados das sindicâncias, 
dos processos administrativos disciplinares e dos 
expedientes em curso, da Corregedoria; 

III - solicitar à Procuradoria Federal Especializada da 
FUNAI o acompanhamento de ações judiciais relativas às 
atividades correicionais; 

IV- controlar as informações referentes aos feitos 
administrativos disciplinares; 

V - realizar as atividades de concessão de diárias e 
passagens e monitorar a apresentação das respectivas 
prestações de contas, no âmbito da Corregedoria. 

 
Art. 35. À Ouvidoria – OUVI compete: 
I - encaminhar denúncias de violação dos direitos 

indígenas individuais e coletivos; 
II - contribuir na resolução dos conflitos indígenas; e 
III - promover a articulação entre a FUNAI, povos, 

comunidades e organizações indígenas, instituições 
governamentais e não governamentais, nacionais e 
internacionais, que tratam dos direitos humanos, para 
prevenir, mediar e resolver as tensões e conflitos e garantir a 
convivência amistosa das comunidades indígenas; e 

IV - contribuir para o desenvolvimento de políticas em 
prol das populações indígenas. 

 
Art. 36. À Coordenação da Ouvidoria – COUVID compete: 
I – coordenar o recebimento de denúncias, reclamações, 

sugestões, elogios e pedidos de informações sobre assuntos 
atinentes à atuação da FUNAI; 

II - articular com as unidades afins a adoção de medidas 
para atendimento a denúncias, reclamações, e pedidos de 
informações dirigidos à Fundação; 

III – articular com a Ouvidoria-Geral da União e demais 
ouvidorias federais sobre orientações técnicas e troca de 
informações para o aprimorando da qualidade dos serviços 
prestados;  

IV – elaborar relatórios periódicos das atividades da 
ouvidoria. 

 
Art. 37. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I – receber e registrar denúncias, reclamações, elogios e 

sugestões dirigidas à FUNAI; 
II - executar as atividades de apoio administrativo;  
III - receber, registrar, controlar e promover a 

distribuição e a expedição da documentação no âmbito da 
Ouvidoria; 

IV - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos. 

V – monitorar prazos de respostas e o andamento das 
resoluções das demandas junto às unidades competentes. 

 
Art. 38. Ao Serviço Técnico – SET compete: 
I - analisar as manifestações recebidas; 
II – preparar expedientes de solicitação de informações 

ou providências às unidades afins da FUNAI; 
III – elaborar respostas aos interessados sobre as medidas 

adotadas para a solução dos casos apresentados. 
 

Art. 39. Ao Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 
compete: 

I – atender e orientar o cidadão quanto ao acesso a 
informações no âmbito da FUNAI; 

II – receber pedidos de informações referentes à FUNAI; 
III – responder os pedidos de informação de forma 

autônoma, quando houver disponibilidade imediata da 
informação; 

IV – encaminhar, nos casos de indisponibilidade imediata, 
o pedido de informação para resposta pelas unidades 
competentes da FUNAI, conforme os prazos estabelecidos em 
lei; 

V - receber recurso contra a negativa de acesso a 
informações ou pedido de desclassificação de informações e 
encaminhar à autoridade competente para a sua apreciação; 

VI – registrar em sistema próprio os pedidos de 
informação e recursos recebidos, assim como as respostas 
proferidas pela FUNAI ao cidadão, para controle no âmbito do 
Executivo Federal; 

VII – elaborar relatórios periódicos dos pedidos de acesso 
à informação. 

 
Art. 40. À Diretoria de Administração e Gestão – DAGES 

compete: 
I - planejar, coordenar e monitorar a execução de 

atividades relacionadas com os sistemas federais de Recursos 
Humanos, de Planejamento e Orçamento, de Administração 
Financeira, de Contabilidade, de Informação e Informática, de 
Serviços Gerais, e de Organização e Inovação Institucional; 

II - planejar, coordenar e monitorar a execução das 
atividades relacionadas à manutenção e conservação das 
instalações físicas, aos acervos e documentos e às 
contratações para suporte às atividades administrativas da 
FUNAI; 

III - coordenar, controlar e executar financeiramente os 
recursos da renda indígena; 

IV - gerir o patrimônio indígena na forma estabelecida no 
art. 2º, inciso III; 

V - coordenar, controlar e executar os assuntos relativos a 
gestão de pessoas, gestão estratégica e recursos logísticos; 

VI - supervisionar e coordenar a elaboração e a 
consolidação dos planos e programas anuais e plurianuais, e 
a elaboração da programação financeira e orçamentária da 
FUNAI; 

VII - celebrar convênios, acordos e outros termos ou 
instrumentos congêneres que envolvam a transferência de 
recursos do Orçamento Geral da União e a transferência de 
recursos da renda indígena;  

VIII - analisar a prestação de contas de convênios, acordos 
e outros termos ou instrumentos congêneres celebrados com 
recursos do Orçamento Geral da União, da renda indígena e 
de fontes externas; 

IX - promover o registro, o tratamento, o controle e a 
execução das operações relativas às administrações 
orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais dos 
recurso geridos pela FUNAI; 

X - planejar, coordenar e monitorar a execução de 
atividades relativas à organização e modernização 
administrativa; 

XI - coordenar, orientar, monitorar, e executar as 
atividades relacionadas à implementação da política de 
recursos humanos, incluídas as de administração de pessoal, 
capacitação e desenvolvimento;  

XII - coordenar as ações relativas ao planejamento 
estratégico da tecnologia da informação e sua implementação 
no âmbito da FUNAI, nas áreas de desenvolvimento dos 
sistemas de informação, de manutenção e operação, de 
infraestrutura, de rede de comunicação de dados e de suporte 
técnico. 
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Art. 41. O artigo 2º, inciso III, citado no art.40, inciso IV, 
deste regimento interno, refere-se ao Decreto nº 7.778, de 27 
de julho de 2012. 

 
Art. 42. À Coordenação de Gabinete – COGAB compete: 
I - supervisionar, orientar e controlar as atividades 

relacionadas à comunicação administrativa, administração de 
pessoal, material e patrimônio, serviços gerais e execução 
orçamentária e financeira do Gabinete; 

II - orientar e acompanhar as emissões de diárias e 
passagens e a apresentação dos respectivos relatórios de 
prestações de contas; 

III - coordenar as atividades de recebimento, distribuição, 
controle de documentos e processos, expedição de 
correspondências e malotes; 

IV – coordenar e supervisionar o Sistema de 
Gerenciamento de Documentos e Processos. 

 
Art. 43. Ao Núcleo de Informações aos Órgãos de Controle 

– NUINF compete: 
I – acompanhar, junto às unidades da DAGES, a adoção de 

providências relativas a demandas dos órgãos de controle; 
II – avaliar e consolidar as informações recebidas das 

unidades da DAGES sobre as providências adotadas para 
atendimento às demandas dos órgãos de controle; e 

III – monitorar prazos de atendimento às demandas. 
 
Art. 44. À Divisão de Apoio Técnico - DIAT compete: 
I – elaborar, analisar e promover a revisão os expedientes 

submetidos à assinatura do Diretor; 
II - orientar e supervisionar a publicação e a divulgação de 

matérias sobre as ações realizadas no âmbito da Diretoria de 
Administração e Gestão; 

III - analisar documentos e processos encaminhados pelo 
Diretor de Administração e Gestão. 

IV – manter controle de expedientes com prazos de 
respostas e acompanhar o andamento de providências junto 
às unidades da DAGES. 

 
Art. 45. Ao Serviço Apoio à Gestão - SEAG compete: 
I - Apoiar a Coordenação de Gabinete na gestão 

intersetorial: 
II - acompanhar e apoiar às atividades das Coordenações 

Gerais da DAGES; 
III - elaborar informações para subsidiar a tomada de 

decisão no âmbito da DAGES. 
(Art.45. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 

05.04.2013). 
 
Art. 46. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar, distribuir e expedir 

documentos no âmbito da Diretoria; 
III - executar as atividades de controle de material e de 

recursos humanos; e 
IV – acompanhar a tramitação de documentos e processos 

de interesse da Diretoria junto às unidades da Fundação. 
 
Art. 47. Ao Serviço de Concessão de Diárias e Passagens – 

SECDP compete: 
I - instruir, controlar e acompanhar os processos de 

concessão de diárias e passagens, no âmbito da Diretoria; 
II – monitorar apresentação de relatórios e analisar as 

prestações de contas de viagens dos servidores, no âmbito da 
Diretoria, 

III - gerir o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – 
SCDP no âmbito da Fundação; 

IV - orientar os demais usuários do Sistema e servidores, 
no âmbito da FUNAI, no processo de concessão de diárias e 
passagens e na aplicação da legislação pertinente; 

V - efetuar e manter atualizado o cadastro de usuários no 
SCDP, no âmbito da Fundação. 

 
Art. 48. Ao Serviço de Expedição e Protocolo - SEPRO 

compete: 
I - receber, registrar e distribuir documentos internos e 

externos e publicações; 
II - expedir correspondências, encomendas e publicações; 
III – gerenciar o Sistema de Gerenciamento de 

Documentos e Processos MJDOC-FUNAI; 
IV - efetuar registros no sistema de gerenciamento de 

documentos e processos. 
V - organizar e proceder à autuação e movimentação de 

processos; e 
VI - informar aos usuários acerca da tramitação de 

documentos. 
 
Art. 49. À Coordenação de Gestão em Tecnologia da 

Informação – COGETI compete: 
I - planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração 

do planejamento estratégico de tecnologia da informação, 
juntamente com o Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação; 

II - coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e 
avaliar a elaboração e execução de planos, programas, 
projetos e contratações que envolvam tecnologia da 
informação no âmbito da FUNAI; 

III - coordenar, articular, orientar, avaliar e implementar 
ações relacionadas com as atividades de desenvolvimento de 
sistemas de informação, manutenção e operação, 
infraestrutura de tecnologia da informação, rede de 
comunicação de dados e suporte aos recursos de tecnologia 
da informação;  

IV - implementar processos de Governança de Tecnologia 
da Informação, de Segurança da Informação e de Gestão dos 
Recursos de Informação e de Informática adotando o uso de 
boas práticas; 

V- orientar tecnicamente as unidades da FUNAI no 
planejamento e na gestão das aquisições e contratações de 
soluções de tecnologia da informação; e 

VI - representar institucionalmente a FUNAI nos assuntos 
relacionados à tecnologia da informação na condição de 
unidade seccional do Sistema de Administração de Recursos 
de Informação e Informática (SISP) responsável por gerir a 
Tecnologia da Informação na FUNAI. 

VII - planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar 
a execução das atividades relativas à administração de 
telecomunicações. (Inciso incluído pela Portaria n.º 
332/PRES, de 05.04.2013). 

 
Art. 50. Ao Núcleo de Governança em Tecnologia da 

Informação – NUGOV compete: 
I - apoiar a COGETI no cumprimento das metas 

estabelecidas em Estratégias Gerais de Tecnologia da 
Informação - EGTI’s, no Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação - PDTI da FUNAI e nos planejamentos 
estratégicos das unidades descentralizadas; 

II - realizar estudos e pesquisas sobre as boas práticas em 
processos de governança de tecnologia da informação; 

III - apoiar o planejamento e a gestão das contratações de 
soluções de Tecnologia da Informação; e 

IV - elaborar informações para subsidiar plano de 
capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da COGETI. 
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Art. 50-A. Ao Núcleo de Telecomunicações – NUTEL 
compete: 

I - controlar e manter em funcionamento o serviço de 
telecomunicação de voz, e o sistema de radiofonia e redes de 
voz da FUNAI; 

II - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de 
prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos, à telecomunicação, e à 
radiofonia nas instalações da FUNAI; 

III - controlar, habilitar e acompanhar o uso e a 
distribuição dos itens que compõe o serviço de 
telecomunicação de voz; 

IV - acompanhar e gerir os contratos de prestação de 
serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos que compõe o serviço de telecomunicação de 
voz; 

V - orientar a utilização dos equipamentos de 
telecomunicações e propor normas que regulamentem seu 
uso adequado; 

VI - atualizar periodicamente o catálogo telefônico 
interno da FUNAI para fins de divulgação; 

VII - elaborar projetos básicos e termos de referência, 
relativos às contratações de serviços de telecomunicação de 
voz, necessárias às atividades da sede da FUNAI; e 

VIII - orientar e propor normas para regulamentar a 
utilização adequada dos equipamentos de telecomunicações 
de voz. (Art. 50-A incluído pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 
Art. 51. Ao Serviço de Infraestrutura de Tecnologia – 

SEIFT compete:  
I - gerenciar, executar, avaliar, implantar e manter os 

recursos de comunicação da rede de dados, internos e 
externos, e propor soluções de modernização, atualização e 
ampliação tecnológica dos recursos da informação e 
informática; 

II- gerenciar, executar, avaliar, implantar e manter 
políticas de segurança da informação da FUNAI inerentes à 
tecnologia da informação; 

III - gerenciar os ativos de rede de dados de tecnologia da 
informação; 

IV - elaborar laudos, especificações técnicas, diagnósticos 
e relatórios referentes aos recursos de redes de dados; 

V - supervisionar e acompanhar contratações de soluções 
de tecnologia da informação relacionadas à manutenção, 
suporte técnico e infraestrutura de rede de dados; e 

VI - orientar as unidades da FUNAI e elaborar normas que 
disciplinem a execução das atividades de rede de dados e 
segurança da informação. 

 
Art. 52. Ao Serviço de Sistemas de Informação – SEINF 

compete: 
I - gerenciar, manter, avaliar, desenvolver e implantar 

sistemas de informação, sistemas gerenciador de bancos de 
dados e seus recursos relacionados, utilizados no âmbito da 
FUNAI; 

II - supervisionar e acompanhar contrações de soluções 
de tecnologia da informação referentes ao desenvolvimento e 
manutenção de sistemas de informação da FUNAI; 

III - elaborar e implementar métodos e metodologias que 
disciplinem a execução, o desenvolvimento e a manutenção 
de sistemas de informação, no âmbito da FUNAI; 

IV - orientar as unidades da FUNAI no uso dos sistemas de 
informação; 

V - elaborar, avaliar e administrar modelos e estrutura de 
dados para armazenamento em sistema gerenciador de 
bancos de dados; e 

VI - elaborar laudos, especificações técnicas, diagnósticos 
e relatórios referentes a sistema de informação e sistema 
gerenciador de banco de dados. 

Art. 53. Ao Serviço de Suporte ao Usuário - SESUP 
compete: 

I - gerenciar, controlar e manter os equipamentos de 
informática e as aplicações oficializados pela FUNAI para 
utilização dos usuários em tarefas rotineiras de trabalho; 

II - gerenciar, controlar e prestar o atendimento de 
suporte técnico aos usuários de informática; 

III - orientar aos usuários de informática quanto ao uso 
correto de equipamentos e aplicativos adotados pela FUNAI; 

IV - realizar estudos e pesquisas, com vistas à 
modernização, atualização e ampliação tecnológica dos 
recursos da informação e informática inerentes aos serviços 
de suporte ao usuário; 

V - elaborar laudos, especificações técnicas, diagnósticos 
e relatórios limitados às atividades relacionadas com a sua 
área de atuação; e 

VI - supervisionar e acompanhar contratações de soluções 
de tecnologia da informação referentes ao serviço de suporte 
ao usuário de informática. 

 
Art. 54. À Coordenação-Geral de Gestão Estratégica – 

CGGE compete: 
I - planejar, coordenar e monitorar a execução de 

atividades relacionadas com os sistemas federais de 
Planejamento e de Organização e Inovação Institucional;  

II – planejar, coordenar e acompanhar as atividades de 
planejamento, acompanhamento e avaliação dos planos 
plurianuais da FUNAI; 

III – planejar, coordenar e acompanhar os processos de 
planejamento estratégico, de formulação do Plano Anual de 
Ação da FUNAI e de elaboração dos Planos de Trabalho; 

IV – coordenar e acompanhar e monitorar a 
implementação do Plano de Ação Anual da FUNAI; e 

V - planejar, coordenar e monitorar a execução de 
atividades relativas à modernização administrativa, gestão 
documental e divulgação institucional. 

 
Art. 55. À Coordenação de Planejamento e Modernização 

– COPLAM compete: 
I - gerenciar os sistemas que subsidiam a elaboração, a 

supervisão e a avaliação do Planejamento Estratégico, do 
Plano Anual de Ação e do PPA; 

II - coordenar e consolidar a elaboração do relatório de 
gestão para a prestação de contas anual; e 

III – orientar as unidades na utilização dos instrumentos 
e metodologias de planejamento, acompanhamento e 
avaliação dos planos plurianuais, do Plano de Ação da FUNAI 
e dos Planos de Trabalho; 

IV - acompanhar e orientar as atividades de análise e 
consolidação de propostas de estruturação e reestruturação 
organizacional das unidades da FUNAI, bem como do 
respectivo regimento interno; 

V planejar, coordenar e supervisionar as ações voltadas à 
sistematização, padronização e implantação de técnicas e 
instrumentos de gestão e de melhoria contínua de processos 
de trabalho no âmbito da FUNAI; 

VI – acompanhar e orientar os processos de elaboração e 
revisão do regimento interno da FUNAI. 

 
Art. 56. Ao Serviço de Modernização e Organização - 

SEORG compete: 
I - analisar propostas de adequação de estrutura 

regimental e de regimento interno, no âmbito da FUNAI; 
II - prestar apoio ao desenvolvimento de ações de 

racionalização de processos de trabalho, no âmbito da FUNAI; 
III - analisar as propostas de normas elaboradas pelas 

unidades da Sede da FUNAI; 
IV - prestar orientações técnicas nos processos de 

elaboração de propostas de estrutura regimental, do 
regimento interno e de normas, no âmbito da FUNAI; e 
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V - realizar estudos, preparar notas, pareceres e 
informações sobre assuntos submetidos ao Serviço. 

 
Art. 57. Ao Serviço de Apoio Técnico ao Planejamento – 

SETEP compete: 
I - elaborar propostas de diretrizes, pautas e cronogramas 

dos eventos de planejamento, monitoramento e avaliação; 
II - acompanhar os registros de informações sobre a 

execução das ações da FUNAI; 
III - elaborar instrumentos e metodologias para subsidiar 

os processos de planejamento, acompanhamento e avaliação 
dos planos plurianuais, do Plano de Ação da FUNAI e dos 
Planos de Trabalho;  

IV – elaborar orientações e cronograma para a condução 
do processo de elaboração de informações para compor os 
relatórios institucionais de gestão, de Prestação de Contas do 
Presidente da República, da Mensagem Presidencial, e de 
avaliação do desempenho institucional; e 

V - avaliar informações recebidas das unidades para 
compor os relatórios institucionais de Gestão, de Prestação de 
Contas do Presidente da República, da Mensagem 
Presidencial, e de avaliação do desempenho institucional. 

 
Art. 58. À Coordenação de Gestão Documental e 

Divulgação Institucional – COGEDI compete: 
I - propor diretrizes, articular e orientar a execução de 

ações voltadas à difusão e promoção do acesso a informações 
sobre a política indigenista e os povos indígenas; 

II - conceber programas e atividades educativo-culturais 
relativos à sua área de competência, considerando o potencial 
dos acervos da FUNAI; 

III - apoiar a difusão dos acervos bibliográficos e 
arquivísticos da FUNAI junto ao público interno e externo da 
instituição; 

IV - estabelecer os parâmetros e os procedimentos para a 
execução das atividades referentes à editoração e 
programação visual das publicações da FUNAI; 

V - coordenar, apoiar e acompanhar a execução das ações 
relacionadas à organização, preservação e divulgação de 
acervos documentais e bibliográficos relativos às sociedades 
indígenas e à política indigenista; e 

VI - coordenar e supervisionar a atualização da intranet 
corporativa. 

 
Art. 59. Ao Serviço de Divulgação - SEDIV compete: 
I - executar projetos e atividades voltados para a 

divulgação institucional e acesso à informação no âmbito da 
FUNAI, em articulação com as demais unidades; 

II - elaborar, publicar e divulgar periódicos, boletins 
informativos internos e impressos administrativos; 

III - elaborar e executar plano editorial anual em 
articulação com as unidades da FUNAI; 

IV - orientar, acompanhar e apoiar as unidades na 
aplicação de normas e diretrizes editoriais relacionadas à 
produção gráfica; 

V - organizar e disponibilizar ao público interno e externo 
informações, estudos, trabalhos e materiais informativos 
sobre a temática indígena; e 

VI - gerenciar a intranet da Fundação. 
 
Art. 60. Ao Serviço de Gestão de Biblioteca – SEBIB 

compete: 
I - controlar e executar as atividades relativas ao acervo 

bibliográfico da sede; 
II - orientar as unidades descentralizadas na implantação 

e manutenção de bibliotecas; 
III - organizar, conservar e atualizar o acervo e os 

materiais informacionais da biblioteca; 

IV - estabelecer normas, regulamentos e procedimentos 
para o desenvolvimento e funcionamento de bibliotecas no 
âmbito da Fundação; 

V - promover o intercâmbio de informações e comutação 
bibliográfica com organizações governamentais e não 
governamentais; 

VI - orientar trabalhos bibliográficos, de acordo com as 
normas da ABNT;  

VII - atender e orientar o público interno e externo em 
pesquisas bibliográficas; 

VIII - executar programas e atividades educativo-culturais 
relativos à temática indígena e ambiental voltados para 
diferentes tipos de público. 

 
Art. 61. Ao Serviço de Gestão Documental – SEDOC 

compete: 
I - acompanhar, supervisionar e avaliar a execução das 

atividades de gestão de documentos arquivísticos realizadas 
pelas unidades da Fundação; 

II - organizar e manter os arquivos Intermediário e 
Permanente da Fundação; 

III - implementar as medidas necessárias para assegurar 
a guarda, a preservação, a organização e a proteção do acervo 
arquivístico da Fundação; 

IV - executar e avaliar as ações referentes à produção, 
arquivamento e acesso aos documentos e informações; 

V - controlar o sistema informatizado de gestão 
documental; 

VI - adotar, manter atualizadas e divulgar, no âmbito da 
Fundação, as normas e diretrizes emanadas do Conselho 
Nacional de Arquivo – Conarq; 

VII - atender e orientar o público interno e externo em 
pesquisas nos acervos documentais; e 

VIII - prestar orientação técnica, fomentar e apoiar as 
atividades na área de gestão documental desenvolvidas pelas 
unidades descentralizadas da FUNAI. 

 
Art. 62. À Coordenação-Geral de Orçamento, 

Contabilidade e Finanças - CGOF compete planejar, organizar, 
coordenar, orientar e supervisionar as atividades relativas à 
administração orçamentária, financeira e contábil da 
Fundação, de acordo com as orientações emanadas dos 
órgãos centrais dos sistemas de orçamento e finanças, e 
contabilidade. 

 
Art. 63. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e distribuir a 

documentação no âmbito da Coordenação-Geral; e 
III - executar as atividades de controle de material e de 

recursos humanos. 
 
Art. 64. À Coordenação de Orçamento e Finanças – COF 

compete: 
I - controlar e acompanhar o processo de elaboração dos 

orçamentos anuais e plurianuais e da programação 
orçamentária e financeira da Fundação; 

II - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e 
financeira realizadas pelas unidades gestoras, inclusive da 
Renda do Patrimônio Indígena; 

III - acompanhar e avaliar a proposta orçamentária das 
unidades da Fundação; 

IV - avaliar a projeção de receita e a execução 
orçamentária, com vistas a identificar a necessidade de 
alteração orçamentária; 

V - apreciar as solicitações de alterações orçamentárias 
sob os aspectos legais, de planejamento, de programação e de 
execução orçamentária das unidades administrativas; 
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VI- acompanhar o plano de aplicação da renda do 
patrimônio indígena; 

VII - produzir e disponibilizar informações gerenciais 
relativas à programação e execução orçamentária, visando 
subsidiar a tomada de decisão, e 

VIII - elaborar e consolidar informações sobre a execução 
orçamentária e financeira; para compor o relatório de gestão 
da prestação de contas anual da Fundação. 

 
Art. 65. Ao Serviço de Programação Orçamentária – 

SEPROG compete: 
I - elaborar a programação orçamentária anual da 

Fundação, os planos de aplicação dos programas especiais e 
dotações globais, o cronograma de descentralização 
orçamentária; 

II - prestar orientação técnica às unidades na elaboração 
das propostas orçamentárias; 

III - consolidar o Plano de Aplicação da Renda do 
Patrimônio Indígena; 

IV - examinar os pedidos de créditos adicionais e 
acompanhar a sua tramitação; 

V - analisar e consolidar as propostas de programação 
orçamentária das ações administrativas da sede e das 
unidades descentralizadas da Fundação, e 

VI - elaborar a projeção de receita e avaliar a execução da 
despesa com vistas a identificar necessidades de créditos 
adicionais. 

 
Art. 66. Ao Serviço de Descentralização Orçamentária – 

SEDOR compete: 
I - executar a descentralização, a reprogramação e o 

recolhimento dos créditos da Fundação, inclusive da Renda 
do Patrimônio Indígena; 

II - Acompanhar e analisar a execução orçamentária da 
Fundação 

III- Prestar orientação técnica relativas à sua área de 
atuação, e 

IV - elaborar e disponibilizar informações gerenciais 
relativas à execução orçamentária, visando subsidiar a 
tomada de decisão. 

 
Art. 67. Ao Serviço de Programação e Descentralização 

Financeira – SEPROF compete: 
I - elaborar, analisar e consolidar a programação 

financeira da Fundação, inclusive da Renda do Patrimônio 
Indígena; 

II- descentralizar os recursos financeiros; 
III - manter atualizadas as informações relativas aos 

recursos financeiros; 
IV - elaborar demonstrativos gerenciais e emitir 

pareceres técnicos; e 
V - prestar orientação técnica relativas à sua área de 

atuação. 
 
Art. 68. À Coordenação de Contabilidade - CCONT 

compete: 
I - supervisionar, acompanhar e orientar a execução das 

atividades relacionadas ao Sistema de Contabilidade Federal, 
inclusive da Renda do Patrimônio Indígena; 

II - supervisionar a orientação técnica e operacional aos 
ordenadores de despesas e responsáveis por bens, direitos e 
obrigações da União, ou outros por quais respondam; 

III - supervisionar o cadastramento e habilitação dos 
usuários e cadastradores parciais nos sistemas de execução e 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito da 
Fundação; 

IV - supervisionar a elaboração das peças da prestação de 
contas anual, relativa à sua área de atuação; 

V - supervisionar a instauração de Tomadas de Contas 
Especiais; 

VI - supervisionar a publicação dos contratos e convênios 
da Fundação; 

VII - controlar a conformidade contábil dos registros no 
SIAFI dos atos de gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial da Fundação, e 

VIII - realizar a conformidade contábil de Órgão. 
 
Art. 69. Ao Serviço de Análise Contábil – SEACONT 

compete: 
I - orientar tecnicamente os ordenadores de despesas e 

responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou 
outros pelos quais responda; 

II - analisar balanços, balancetes e demais demonstrações 
contábeis das unidades gestoras, inclusive da Renda do 
Patrimônio Indígena; 

III - verificar os registros de conformidade de gestão 
realizados pelas unidades gestoras; 

IV - efetuar nas unidades gestoras, quando necessário, 
registros contábeis; 

V - cadastrar e habilitar usuários e cadastradores parciais 
nos sistemas de execução e gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial e serviços gerais; 

VI - controlar o rol de responsáveis da Fundação; 
VII - cadastrar os devedores à instituição no CADIN; 
VIII - efetuar o registro contábil da Dívida Ativa, e 
IX - Prestar orientação técnica relativas à sua área de 

atuação. 
 
Art. 70. Ao Serviço de Prestação e Tomada de Contas - 

SEPT compete: 
I - instaurar a tomada de contas especial – TCE, inclusive 

da Renda do Patrimônio Indígena; 
II - orientar as unidades quanto aos procedimentos de 

concessões e aplicações de suprimento de fundos; 
III - analisar as prestações de contas de suprimento de 

fundos da sede da Fundação; 
IV - acompanhar e manter atualizadas as informações 

referentes às Decisões e Acórdãos dos Órgãos de Controle 
Interno e Externo, inerentes a prestação de contas e a 
Tomadas de Contas Especiais – TCE, 

VI - registrar os agentes responsáveis da Sede da 
Fundação no rol de responsáveis no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. 

 
Art. 71. Ao Serviço de Análise de Contratos e Convênios - 

SEAC compete: 
I - providenciar a publicação dos extratos de contratos e 

convênios; 
II - orientar operacionalmente as unidades da Fundação 

na formalização de convênios; 
III - cadastrar os programas no portal dos convênios, 

analisar propostas de interessados, no que se refere à parte 
contábil e financeira; 

IV - analisar financeiramente a prestação de contas dos 
convênios firmados pelas unidades da Sede da Fundação, 
inclusive da Renda do Patrimônio Indígena; 

V - manter registros e dos prazos de execução dos 
Contratos celebrados pela Sede da Fundação e dos fiscais e 
seus substitutos; 

VI - instruir os processos relativos a contratos e convênios 
no âmbito de sua área de atuação; e 

VII - acompanhar os saldos contábeis referentes a 
contratos e respectivas garantias, no âmbito da Sede da 
Fundação. 

 
Art. 72. À Coordenação de Execução Orçamentária e 

Financeira – COFIN compete: 
I - controlar e acompanhar a execução dos recursos 

orçamentários e financeiros no âmbito da Sede da Fundação, 
inclusive da Renda do Patrimônio Indígena; 
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II - Controlar e acompanhar o envio da Declaração de 
Imposto de Renda Anual – DIRF, vinculadas ao Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, no âmbito da Sede da 
Fundação; 

III - avaliar, acompanhar e disponibilizar informações 
gerenciais relativas à execução orçamentária e financeira, 
para subsidiar o relatório de gestão, que compõe a prestação 
de contas anual, no âmbito de sua área de atuação; 

IV - acompanhar, avaliar e disponibilizar informações 
gerenciais relativas à execução orçamentária e financeira 
para subsidiar os gestores na tomada de decisão, e 

V - supervisionar e acompanhar as atividades de 
orientação técnica relacionada à sua área de atuação. 

 
Art. 73. Ao Serviço de Execução Orçamentária – SEORC 

compete: 
I - realizar a execução orçamentária da Sede e da Renda 

do Patrimônio Indígena, bem como a despesa de pessoal da 
Fundação, 

II - elaborar e disponibilizar informações gerenciais 
relativas à execução orçamentária, visando subsidiar a 
tomada de decisão, e 

III - prestar orientações técnicas relativas à sua área de 
atuação. 

 
Art. 74. Ao Serviço de Execução Financeira - SEFIN 

compete: 
I - executar os recursos financeiros da Sede da Fundação 

e da Renda do Patrimônio Indígena, bem como da despesa de 
pessoal da Fundação; 

II - elaborar a Declaração de Imposto de Renda Anual - 
DIRF das Unidades da Sede da Fundação, exceto àquela 
relativa à despesa de pessoal, 

III - elaborar e disponibilizar informações gerenciais 
relativas à execução orçamentária, visando subsidiar a 
tomada de decisão, 

IV - consolidar as informações acerca da Declaração de 
Imposto de Renda Anual – DIRF no âmbito da Sede da 
Fundação e encaminhar à Receita Federal do Brasil, e 

V - prestar orientações técnicas relativas à sua área de 
atuação. 

 
Art. 75. Ao Serviço de Análise Documental e 

Conformidade de Gestão – SEADOC compete: 
I - analisar a documentação comprobatória pertinente à 

execução orçamentária e financeira e registrar a 
conformidade de gestão; 

II - examinar os documentos comprobatórios quanto ao 
cumprimento das exigências legais e regulamentares 
relativas a prazos para empenho e liquidação de despesas; 

III - manter guarda e controle da documentação 
pertinente à execução orçamentária e financeira no âmbito da 
Coordenação; 

IV - efetuar os serviços bancários da Sede da Fundação, e 
V - prestar informações técnicas relativas à sua área de 

atuação. 
 
Art.76. À Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – 

CGRL compete planejar, coordenar, orientar, acompanhar e 
avaliar a execução das atividades relativas à administração de 
material, patrimônio, contratos, compras, manutenção de 
edifícios, transportes e demais atividades auxiliares no 
âmbito da FUNAI. (Art.76. alterado pela Portaria n.º 
332/PRES, de 05.04.2013). 

 
Art. 77. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo no 

âmbito da Coordenação Geral de Recursos Logísticos; 
II - receber, registrar, controlar e distribuir documentos; 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos. 

 
Art. 78. À Coordenação de Compras, Contratos e Gestão de 

Material e Patrimônio – CCCOMP compete: 
I - coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e 

avaliar a execução das atividades relativas a compras, 
contratos e gestão de material; 

II - formular e executar plano anual de licitações e 
cronograma de compras da sede da FUNAI; 

III - orientar as unidades da FUNAI quanto à fiscalização e 
execução dos contratos; e 

IV - emitir atestado de capacidade técnica aos 
fornecedores de materiais e serviços. 

 
Art. 79. Ao Serviço de Contratos – SECON compete: 
I - elaborar minutas de contratos, termos aditivos e 

instrumentos congêneres; 
II - realizar os procedimentos de publicações dos extratos 

de contratos e instrumentos congêneres; 
III - controlar e acompanhar a prestação de garantia 

financeira e os prazos de vigência dos contratos; 
IV - analisar pedidos de revisão de preços dos contratos; 
V - manter arquivados os instrumentos contratuais 

celebrados e seus respectivos termos aditivos; 
VI - prestar orientação técnica em sua área de 

competência às unidades descentralizadas da FUNAI; 
VII - realizar procedimentos para a emissão de atestado 

de capacidade técnica aos fornecedores de materiais e 
serviços; 

VIII - prestar orientação técnica ao fiscal designado no 
acompanhamento da execução do objeto contratado. 

 
Art. 80. Ao Serviço de Procedimentos Licitatórios – 

SEPROL compete: 
I - elaborar minutas de editais de convites, tomadas de 

preços, concorrências e pregões presenciais e eletrônicos, 
visando à formalização e a instrução dos processos de 
licitação; 

II - controlar o cronograma de execução do plano anual de 
licitações; 

III - prestar assistência técnica à comissão permanente de 
licitação, ao pregoeiro e às demais comissões designadas para 
realização de licitações; 

IV - acompanhar diligências em qualquer fase da licitação; 
V - orientar as unidades da sede da FUNAI na elaboração 

de termos de referência para compras ou contratações; e 
VI - realizar os procedimentos de publicações dos atos de 

licitações. 
 
Art. 81. Ao Serviço de Compras – SECOMP compete: 
I - receber, classificar e registrar pedidos de compras e 

contratações; 
II - realizar pesquisas de preços de materiais e serviços de 

acordo com os termos de referências ou projetos básicos 
elaborados pelo setor interessado, para instruir os processos 
de compras e contratações; 

III - emitir nota técnica de enquadramento da modalidade 
de compra;  

IV - manter atualizados registros cadastrais de 
fornecedores e prestadores de serviços; 

V - realizar os procedimentos de publicações das 
dispensas inexigibilidades e de licitações. 

 
Art. 82. Ao Serviço de Patrimônio – SEPAT compete: 
I - realizar procedimentos de classificação, registro, 

cadastramento e tombamento dos bens integrantes do ativo 
permanente; 
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II - organizar e manter atualizado o cadastro de bens 
patrimoniais móveis e imóveis da FUNAI, inclusive daqueles 
oriundos da Renda do Patrimônio Indígena; 

III - orientar e acompanhar a legalização de bens imóveis, 
conforme as normas e procedimentos do sistema de 
patrimônio da União; 

IV - receber, conferir, aceitar, recusar, escriturar, 
patrimoniar bens móveis, controlar suas entradas e saídas, 
determinar níveis de reposição de acordo com o estado físico 
e cuidar da segurança e conservação daqueles sob sua 
responsabilidade; 

V - inventariar os bens patrimoniais e elaborar os 
relatórios mensais e anuais e os mapas de variação 
patrimonial, inclusive daqueles oriundos da Renda do 
Patrimônio Indígena, para fins de conformidade físico-
contábil; 

VI - analisar e instruir processos de cessão e doação de 
bens patrimoniais; 

VII - instruir processos de alienação e de recebimento de 
bens patrimoniais móveis e imóveis, inclusive daqueles 
oriundos da Renda do Patrimônio Indígena; 

VIII - proceder à alienação dos bens destinados a 
desfazimento, conforme deliberação de comissão especial; 

IX - receber, promover a recuperação e manter a guarda e 
o controle dos bens patrimoniais devolvidos em condições de 
uso, para distribuição e alienação; 

X - acompanhar o cumprimento de garantias e propor 
cobertura securitária dos bens patrimoniais e instruir os 
respectivos processos; 

XI - avaliar os bens permanentes com vistas à 
conservação, recuperação, incorporação, indenização, 
permuta, alienação, cessão, baixa, transferência ou 
remanejamento; 

XII - gerenciar o sistema de administração patrimonial; 
XIII - efetuar o registro de ocorrência de danos, extravios 

ou mudanças de localização física dos bens permanentes da 
FUNAI; 

XIV - apropriar as despesas e manter o controle físico e 
financeiro dos bens permanentes, elaborando relatório 
semestral; 

XV - autorizar a entrada e saída de bens permanentes da 
sede da FUNAI; 

XVI - consolidar os inventários das unidades 
descentralizadas. 

 
Art. 83. Ao Serviço de Almoxarifado – SEAL compete: 
I - receber, conferir, aceitar, recusar, classificar, 

armazenar e distribuir materiais, escriturar suas entradas e 
saídas, controlar estoques mínimos e máximos, determinar 
níveis de reposição de acordo com o cronograma de compras, 
e cuidar da sua segurança e conservação; 

II - elaborar demonstrativo contábil mensal de materiais 
adquiridos, fornecidos e em estoque; 

III - atender às requisições de material das unidades da 
sede da FUNAI; 

IV - apropriar as despesas relativas à aquisição de 
material de consumo;  

V - acompanhar via SIAFI, a movimentação de materiais e 
realizar inventário anual; 

VI - manter atualizado o sistema de almoxarifado; 
VII - realizar o levantamento das necessidades de 

aquisições dos materiais para reposição de estoque do 
almoxarifado da sede da FUNAI e elaborar termos de 
referência para viabilizar as referidas aquisições; 

VIII - avaliar as condições de usos de materiais passíveis 
de desfazimento; e 

IX - armazenar os materiais de forma adequada e em local 
apropriado. 

 
 

Art. 84. À Coordenação de Administração de Logística – 
COAL compete: 

I - coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e 
avaliar a execução de serviços de obras e instalações, 
administração e manutenção predial, reprografia, 
transportes, segurança e telecomunicações, digital e 
analógica, no âmbito da sede da FUNAI; 

II - controlar e autorizar acesso às instalações da FUNAI 
em dias não úteis; e 

III - representar a FUNAI junto aos condomínios dos 
edifícios utilizados pela sua sede. 

 
Art.85. Ao Núcleo de Serviços Gráficos – NUGRAF compete 

realizar atividades de impressão gráfica e encadernação de 
volumes de pequeno porte, no âmbito da FUNAI; 

 
Art.86. Ao Núcleo de Reprografia - NUREP compete 

acompanhar e fiscalizar os serviços de reprografia, na sede da 
FUNAI; 

 
Art. 87. Ao Serviço de Arquitetura e Engenharia - SEAE 

compete: 
I - elaborar estudos, projetos e especificações de obras e 

instalações; 
II - analisar e avaliar projetos de aquisição, construção, 

ampliação e reforma de imóveis; 
III - organizar, acompanhar, controlar e fiscalizar a 

execução dos serviços de obras e instalações físicas e 
manutenção de edifícios e dependências ocupadas pela Sede 
da FUNAI – Administração Central; 

IV - elaborar projetos básicos e termos de referência, 
relativos aos serviços de obras e instalações físicas prediais; 

V – acompanhar a execução dos serviços de carpintaria, 
marcenaria, pintura e serralheria. 

 
Art. 88. Ao Serviço de Administração Predial – SEAPRE 

compete: 
I - organizar, acompanhar, controlar e fiscalizar as 

atividades referentes à manutenção de instalações elétricas, 
hidro sanitárias, de combate a incêndios, de ar condicionado 
e de manutenção de elevadores; 

II - organizar, acompanhar, controlar e fiscalizar os 
serviços de vigilância, copeiragem copa, reprografia, limpeza 
e jardinagem; 

III - acompanhar e fiscalizar o consumo de água e de 
energia elétrica; 

IV - acompanhar o serviço de recepção ao público externo, 
assim como o fluxo de entrada e saída de pessoas; 

V - organizar e executar plano de ação para prevenção e 
combate a incêndio, bem como supervisionar a atuação de 
brigada com essa finalidade; e 

VI - controlar o uso da garagem do edifício sede da FUNAI, 
zelando pelo cumprimento da norma interna. 

 
Art. 89. Ao Serviço de Apoio Técnico-Operacional – SEATO 

compete auxiliar na orientação e monitoramento de processo 
de análise de demanda e atendimento a requerimentos de 
informações no âmbito da Coordenação. (Art. 89. Alterado 
pela Portaria n.º 332/PRES, de 05.04.2013). 

 
Art. 90. Ao Serviço de Transporte - SETRAN compete: 
I - executar as atividades referentes ao uso e controle de 

abastecimento e manutenção da frota de veículos da sede da 
FUNAI; 

II - manter regularizada a documentação e o registro dos 
veículos oficiais de uso da FUNAI; 

III - analisar os custos de manutenção dos veículos oficiais 
e propor o desfazimento de veículos inservíveis ou 
antieconômicos; 
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IV - manter atualizadas as informações necessárias à 
elaboração do plano anual de aquisição de veículos – PAAV; 

V - receber e programar o atendimento das solicitações de 
transportes e organizar as escalas de plantão dos motoristas; 

VI - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de 
prestação de serviços referentes às atividades de transporte. 

VII - acompanhar a execução dos serviços referentes ao 
transporte rodoviário interestadual de mobiliário e bagagens 
de servidores, nomeados ou transferidos, bem como 
referentes ao transporte local e interestadual de mobiliário e 
cargas da sede da FUNAI. 

VIII - controlar a distribuição de vagas na garagem; 
(Incisos IX ao XVI revogados pela Portaria n.º 389/PRES, 

de 18.05.2015, e Retificação de 05/06/2015, DOU nº. 105, 
Seção 1, pág. 36). 

 
Art. 91. À Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP 

compete planejar, organizar, controlar, coordenar, orientar e 
supervisionar a execução das políticas e ações de recursos 
humanos, seguindo diretrizes emanadas do órgão central do 
Sistema de Pessoal Civil – SIPEC. 

 
Art. 92. Ao Serviço de Apoio Administrativo- SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Coordenação-
Geral de Gestão de Pessoas; e 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos. 

 
Art. 93. Ao Serviço de Avaliação Funcional – SEAF 

compete: 
I - propor normas, orientar e acompanhar os 

procedimentos relativos à avaliação de desempenho e 
progressão funcional, realizados pelas unidades da FUNAI; e 

II - propor normas, orientar e acompanhar os 
procedimentos relativos a estágio probatório, realizados 
pelas unidades da FUNAI. 

 
Art. 94. À Coordenação de Administração de Pessoal – 

COAP compete: 
I - coordenar, supervisionar, orientar e controlar a 

execução das atividades relacionadas à administração de 
recursos humanos nas áreas de cadastro, lotação, 
movimentação, pagamento, benefícios, aposentadorias, 
pensões e saúde do servidor; 

II - supervisionar a execução dos contratos e convênios de 
prestação dos serviços mantidos por meio do Plano de Saúde 
aos servidores ativos, aposentados, seus respectivos 
dependentes e pensionistas; 

III - orientar as unidades descentralizadas nos assuntos 
relacionados à sua área de atuação; e 

IV - fornecer subsídios à Procuradoria Federal 
Especializada para defesa judicial da FUNAI em ações 
judiciais trabalhistas de servidores e ex-servidores, bem 
como ao Ministério Público, às comissões de procedimentos 
disciplinares e demais instâncias judiciárias atinentes a ações 
relacionadas a servidores; e 

V - zelar pela integridade e sigilo dos dados cadastrais e 
financeiros e das informações obtidas em razão das 
atividades desempenhadas. 

 
Art. 95. Ao Serviço de Cadastro, Movimentação e Lotação 

– SECAD compete: 
I - organizar e manter atualizado o cadastro de servidores 

ativos; 
II - orientar e operacionalizar os atos de posse e exercício 

de servidores e de admissão de contratados temporários; 

III - orientar e operacionalizar os atos de desligamento de 
servidores em sistema próprio, bem como encaminhar os 
respectivos processos aos órgãos de controle; 

IV - subsidiar processos de licenças, afastamentos, cessão, 
requisição, remoção, redistribuição e lotação provisória de 
servidores; 

V - subsidiar processos quanto à concessão, revisão e 
correlação de função de quintos, décimos, anuênios e 
vantagens pecuniárias, de servidores ativos; 

VI - subsidiar requerimentos de aposentadoria, pensão, 
ajuda de custo e auxílios previstos em lei; 

VII - subsidiar processos para ressarcimento de despesas 
com servidores cedidos; 

VIII - expedir documentos de identificação funcional; 
IX - expedir declarações, e certidões com resumos de 

tempo de serviço, de ex-servidores demitidos, exonerados de 
acordo com os assentamentos funcionais e a legislação 
vigente. 

X - controlar a frequência, registro de faltas e outras 
ausências dos servidores lotados ou em exercício na 
Fundação; e 

XI - zelar pela integridade e sigilo dos dados cadastrais e 
financeiros e das informações obtidas em razão das 
atividades desempenhadas; 

 
Art. 96. Ao Serviço de Pagamento de Pessoal – SEPAG 

compete:  
I - praticar os atos necessários ao controle, o preparo e a 

elaboração da folha de pagamento dos servidores ativos, 
aposentados, pensionistas e estagiários; 

II - instruir os processos referentes às despesas com a 
folha de pagamento, bem como àquelas não incluídas na folha, 
dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e estagiários 
com vistas a sua apropriação; 

III - elaborar, conferir e registrar no módulo específico do 
SIAPE, planilhas de cálculos referentes ao pagamento de 
exercícios anteriores; 

IV - elaborar, conferir, planilhas de cálculos referentes 
Ajuda de Custo, Auxílio Funeral e de Auxilio Saúde. 

V - instruir processos e subsidiar informações para 
abertura de processo de tomada de contas especial e inscrição 
na dívida ativa; 

VI - elaborar fatura e notificação para ressarcimento da 
remuneração dos servidores cedidos, com ônus para o 
cessionário, bem como acompanhar a sua quitação; 

VII - cadastrar e elaborar planilhas de cálculo para 
previsão orçamentária de ações judiciais no SIAPE; 

VIII - elaborar informações referentes à despesa com 
pessoal, para inclusão na proposta orçamentária anual; 

IX - registrar informações referentes aos recolhimentos 
das contribuições previdenciárias, individual e patronal, dos 
servidores, dos ocupantes de cargos em comissão, de contrato 
temporário e de anistiados CLT, vinculados ao Regime Geral 
de Previdência Social no Sistema de Guia de Recolhimento do 
FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP; 

X - expedir declarações, e certidões com resumos do 
tempo de contribuição e do tempo insalubre de acordo com 
os assentamentos funcionais e à legislação vigente; e 

XI - zelar pela integridade e sigilo dos dados cadastrais e 
financeiros e das informações obtidas em razão das 
atividades desempenhadas. 

 
Art. 97. Ao Serviço de Aposentadorias e Pensões – 

SEAPEN compete: 
I - registrar, controlar e executar as atividades 

relacionadas à concessão, cancelamento e exclusão de 
aposentadorias e pensões dos servidores e seus dependentes; 

II - organizar e manter atualizado o cadastro de 
aposentados e pensionistas; 
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III - analisar e instruir processos relativos aos pedidos de 
revisão, reversão e alteração de aposentadorias e pensões dos 
servidores; 

IV - instruir processos quanto à concessão, revisão e 
correlação de função de quintos, décimos e vantagens 
pecuniárias, de servidores aposentados e instituidores de 
pensão; 

V - registrar os dados de aposentadoria e pensão em 
sistema próprio, bem como encaminhar os respectivos 
processos aos órgãos de controle; 

VI - prestar informações ao TCU e à AGU, quanto à 
concessão e alteração de aposentarias e pensões; e 

VII - zelar pela integridade e sigilo dos dados cadastrais e 
financeiros e das informações obtidas em razão das 
atividades desempenhadas. 

 
Art. 98. Ao Serviço de Atenção à Saúde do Servidor - SEASS 

compete: 
I - orientar o servidor ativo, inativo, seus dependentes e 

pensionistas, quanto à assistência à saúde suplementar;  
II - prestar atendimento odontológico em casos de 

emergência aos servidores, no âmbito da sede; 
III - acolher e orientar o servidor em momentos iniciais de 

necessidades de apoio psicoemocional, bem como, realizar os 
encaminhamentos devidos, em razão de problemas 
psicológicos ou disciplinares; 

IV - analisar o perfil profissiográfico dos cargos da 
instituição e as psicopatologias do trabalho, a fim de subsidiar 
as perícias médicas e as ações de promoção e vigilância à 
saúde dos servidores; 

V - administrar medicamentos prescritos, em 
conformidade com as políticas públicas de saúde e a 
legislação em vigor; 

VI - orientar e acompanhar procedimentos que requeiram 
parecer médico ou odontológico específico, promovendo, 
quando necessário, encaminhamentos para perícias oficiais 
singulares ou para juntas oficiais em saúde; 

VII - realizar perícia oficial singular e junta oficial em 
saúde na especialidade de odontologia dos servidores da sede 
e dos servidores dos órgãos partícipes do Acordo de 
Cooperação Técnica da Unidade SIASS; 

VIII - atuar representativamente junto à Unidade do 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público 
Federal – SIASS, conforme legislação vigente sobre a atuação 
dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal – SIPEC nas respectivas Unidades 
SIASS; 

IX - planejar e promover a realização de exames 
admissionais e de exames médicos periódicos dos servidores; 

X - promover ações de promoção e vigilância à saúde dos 
servidores, a partir da análise dos ambientes e das relações 
de trabalho, a fim de implementar a política de atenção à 
saúde do servidor público; 

XI - orientar as unidades descentralizadas sobre os 
assuntos relacionados à competência deste Serviço; e 

XII - zelar pela integridade e sigilo dos dados cadastrais e 
financeiros e das informações obtidas em razão das 
atividades desempenhadas. 

 
Art. 99. À Coordenação de Legislação de Pessoal – COLEP 

compete: 
I - coordenar, supervisionar, orientar e controlar a correta 

aplicação das leis e normas relativas aos direitos e deveres 
dos servidores ativos, aposentados, respectivos dependentes, 
bem como dos pensionistas; 

II - manter organizada e atualizada a legislação, 
jurisprudência e demais atos normativos relacionados à área 
de recursos humanos; 

III - analisar, quanto ao aspecto técnico, e instruir 
processos relacionados à área de recursos humanos; 

IV - subsidiar a Procuradoria Federal Especializada em 
ações judiciais, quanto ao aspecto técnico relacionado à área 
de recursos humanos; e 

V - propor normas relativas à aplicação da legislação de 
recursos humanos. 

 
Art. 100. Ao Serviço de Análise Processual – SEAP 

compete: 
I - analisar e emitir pareceres em processos 

administrativos que envolvam a área de recursos humanos; e 
II - elaborar informações quanto ao aspecto técnico 

relacionado à área de recursos humanos. 
 
Art. 101. Ao Serviço de Orientação Normativa – SEON 

compete: 
I - prestar orientação técnico-normativa às demais 

unidades da FUNAI, quanto à aplicação da legislação e normas 
relativas a recursos humanos; e 

II - organizar, controlar e manter atualizado o acervo 
referente à legislação, doutrina e jurisprudência relativas à 
área de recursos humanos. 

 
Art. 102. À Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal 

– CODEP compete: 
I - coordenar, supervisionar, orientar e controlar as 

atividades relacionadas às políticas e aos programas de 
desenvolvimento de pessoas, compreendendo o 
recrutamento, seleção, capacitação, aperfeiçoamento e 
avaliação de desempenho; 

II - coordenar a elaboração e a implementação do plano 
bianual de capacitação da FUNAI; 

III - coordenar, acompanhar e avaliar projetos de 
intercâmbio com instituições especializadas nacionais e 
internacionais, públicas e privadas; 

IV - prestar apoio técnico-pedagógico em ações de 
desenvolvimento de pessoas promovidas pelas unidades da 
sede e unidades descentralizadas da FUNAI; 

V - coordenar e supervisionar a elaboração e 
implementação de processos seletivos públicos para 
composição da força de trabalho da FUNAI; 

VI - coordenar e acompanhar a programação, execução e 
avaliação das atividades de estágio; 

VII - coordenar as atividades relativas à avaliação de 
desempenho, progressão funcional, promoção de estágio 
probatório; 

VIII - manter atualizado os dados cadastrais dos 
estagiários no SIAPE; 

 
Art. 103. Ao Serviço de Desenvolvimento de Pessoal e 

Estágio – SEDEST compete: 
I - identificar necessidades, elaborar, implementar e 

avaliar o Plano Anual de Capacitação da FUNAI; 
II - propor diretrizes relativas ao desenvolvimento de 

pessoas; 
III - analisar propostas e adotar providências necessárias 

para a participação de servidores da FUNAI em cursos e 
eventos de capacitação; 

IV - instruir os processos e analisar solicitações de licença 
para capacitação; 

V - elaborar o planejamento orçamentário das ações de 
capacitação, para compor a proposta orçamentária da FUNAI; 

VI - desenvolver as atividades relativas à programação, 
execução e avaliação das atividades de estágio 
supervisionado. 

 
Seção III 

Dos Órgãos Específicos Singulares 
 
Art. 104. À Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento 

Sustentável – DPDS compete: 
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I - planejar, coordenar, propor, promover, implementar e 
monitorar, as políticas para o desenvolvimento sustentável 
dos povos indígenas, em articulação com os órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual e 
municipal; 

II - promover políticas de gestão ambiental para a 
conservação e a recuperação do meio ambiente, monitorando 
e mitigando possíveis impactos ambientais decorrentes de 
interferências externas às terras indígenas, em articulação 
com os órgãos ambientais; 

III - promover o etno desenvolvimento, em articulação 
com órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual e municipal; 

IV - promover e proteger os direitos sociais indígenas, em 
articulação com órgãos afins; 

V - monitorar as ações de saúde das comunidades 
indígenas e de isolamento voluntário desenvolvidas pelo 
Ministério da Saúde; e 

VI - monitorar as ações de educação escolar indígena 
realizadas pelos Estados e Municípios, em articulação com o 
Ministério da Educação. 

 
Art. 105. À Coordenação de Gabinete – COGAB compete: 
I - acompanhar e prestar informações sobre o 

planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Diretoria de 
Promoção ao Desenvolvimento Sustentável-DPDS, inclusive 
daquelas provenientes da aplicação da renda do patrimônio 
indígena; 

II - supervisionar, orientar e controlar as atividades 
relacionadas à comunicação administrativa, administração de 
pessoal, material e patrimônio e de serviços; 

III - orientar e acompanhar as emissões de diárias e 
passagens; 

IV - coordenar as atividades de recebimento distribuição, 
controle de documentos e processos e expedição de 
correspondências; 

V - coordenar e organizar o agendamento de atividades do 
Gabinete da DPDS; 

VI - coordenar a integração das atividades da Diretoria, 
sempre que essas tiverem como objeto temas relacionados a 
mais de uma Coordenação-Geral, buscando compatibilizar e 
harmonizar os agendamentos; 

VII - acompanhar e subsidiar, no que couber, as ações 
relativas à realização de eventos da Diretoria; 

 
Art. 106. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - efetuar e controlar o agendamento de atividades do 

Gabinete da DPDS; manter 
III - executar as atividades de controle de material e de 

recursos humanos. 
 
Art. 107. Ao Serviço de Diárias e Passagens – SEDP 

compete: 
I - instruir, controlar e acompanhar os processos de 

concessão de diárias e passagens, no âmbito da DPDS; e 
II - acompanhar e analisar as prestações de contas 

apresentadas pelos servidores no âmbito da DPDS. 
 
Art. 108. À Divisão de Apoio Técnico - DIAT compete: 
I - elaborar os expedientes sujeitos aos despachos da 

Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável; 
II - supervisionar e orientar a análise de documentos 

encaminhados pela Diretoria de Promoção ao 
Desenvolvimento Sustentável; 

 

III - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
DPDS, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; e 

IV - prestar apoio técnico-administrativo ao 
desenvolvimento das atividades do Gabinete. 

 
Art. 109. Ao Serviço de Apoio Técnico-operacional – 

SEATO compete: 
I - acompanhar a tramitação de documentos e processos 

de interesse da Diretoria junto às unidades da FUNAI; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Diretoria; e 
III - elaborar, analisar e revisar expedientes e processos 

encaminhados à DPDS. 
Art. 110. À Coordenação-Geral de Gestão Ambiental - 

CGGAM compete: 
I - coordenar, formular, planejar, organizar, orientar, 

avaliar e monitorar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, o desenvolvimento e execução de políticas, 
programas e ações de gestão territorial e ambiental de terras 
indígenas, visando assegurar a melhoria da qualidade de vida 
e as condições plenas de reprodução física e cultural dos 
povos indígenas; 

II - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

III - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

IV - propor normas e procedimentos no que se refere à 
regulamentação de ações de gestão ambiental de terras 
indígenas, no âmbito de suas competências; 

V - orientar e apoiar no âmbito de suas competências, as 
unidades da FUNAI; 

VI - coordenar processos de consultas prévias, livres e 
informadas às comunidades indígenas, respeitadas suas 
formas próprias de organização social, no âmbito de suas 
competências; 

VII - fornecer, no âmbito de suas competências, subsídios 
e manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena de licenciamento ambiental, sempre que solicitado 
pela CGLIC; 

VIII - apoiar a CGIIRC nas ações de gestão territorial e 
ambiental em áreas de índios isolados e de recente contato; 

IX - apoiar a CGMT nas ações de gestão territorial e 
ambiental junto às comunidades indígenas e em articulação 
intersetorial e interinstitucional na ocorrência de ações de 
prevenção de ilícitos e de operações de repressão a ilícitos; 

X - acompanhar e participar de colegiados, fóruns e 
conselhos relacionados às políticas públicas pertinentes aos 
temas afetos à Coordenação Geral; 

XI - manter o acervo de livros, audiovisuais, mapas e 
imagens em uso, no âmbito de sua competência; 

XII - administrar as atividades de apoio administrativo; e 
XIII - administrar as atividades de controle de material e 

de administração de recursos humanos. 
Art. 111. À Coordenação de Políticas Ambientais – COPAM 

compete: 
I - apoiar a Coordenação Geral na articulação intersetorial 

e interinstitucional no âmbito da elaboração, implementação 
e acompanhamento de políticas de gestão territorial e 
ambiental de terras indígenas e demais políticas ambientais 
relacionadas aos povos e terras indígenas; 
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II - promover e apoiar o controle social indígena das 
políticas públicas ambientais, assim como a participação 
indígena em instâncias colegiadas de políticas públicas afetas 
à gestão territorial e ambiental de terras indígenas; 

III - articular e apoiar a gestão territorial e ambiental de 
terras indígenas em interface com demais áreas protegidas; e 

IV - coordenar e apoiar as políticas e ações voltadas para 
proteção e salvaguarda dos conhecimentos tradicionais 
indígenas associados à biodiversidade; 

 
Art. 112. Ao Serviço de Políticas Ambientais – SEPAM 

compete: 
I - apoiar na execução de atividades de articulação 

intersetorial e interinstitucional no âmbito da elaboração, 
implementação e acompanhamento de políticas ambientais 
relacionadas aos povos e terras indígenas; e 

II - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação, inclusive daquelas provenientes da aplicação 
da renda do patrimônio indígena; 

 
Art. 113. À Coordenação de Planejamento em Gestão 

Territorial e Ambiental - COPLAM compete: 
I - apoiar a Coordenação-Geral na articulação intersetorial 

e interinstitucional no âmbito da elaboração e implementação 
de planos de gestão e processos de formação em gestão 
territorial e ambiental de terras indígenas; 

II - coordenar e apoiar a elaboração de planos de gestão 
territorial e ambiental de terras indígenas a partir das 
iniciativas indígenas; contribuindo para sua implementação 
em articulação intersetorial e interinstitucional; 

III - coordenar, elaborar, promover e apoiar os processos 
de formação e capacitação em gestão territorial e ambiental, 
em articulação intersetorial e interinstitucional; 

IV - apoiar ações de educação ambiental. 
 
Art. 114. Ao Serviço de Planejamento em Gestão 

Territorial e Ambiental – SEPLAM compete: 
I - apoiar a execução de atividades de acompanhamento e 

de execução de projetos, planos de gestão e processos de 
formação em gestão territorial e ambiental de terras 
indígenas;  

II - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação, inclusive daquelas provenientes da aplicação 
da renda do patrimônio indígena. 

 
Art. 115. À Coordenação de Conservação e Recuperação 

Ambiental – CORAM compete: 
I - promover e apoiar a elaboração, implementação e 

monitoramento de projetos e atividades de conservação e 
recuperação ambiental, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, com a participação das comunidades 
indígenas; 

II - coordenar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, a implementação dos diferentes 
mecanismos de pagamento por serviços ambientais, 
garantindo a participação indígena; 

III - apoiar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, e realizar a elaboração de diagnósticos e 
levantamentos etno ambientais participativos; e 

IV - orientar a CGETNO em relação à identificação, 
divulgação e adoção de boas práticas de manejo ambiental 
dos produtos oriundos das terras indígenas, quando 
aplicável. 

Art. 116. Ao Serviço de Conservação e Recuperação 
Ambiental – SERAM compete: 

I- apoiar na execução de atividades de articulação 
intersetorial e interinstitucional na execução de projetos de 
conservação e recuperação ambiental de terras indígenas; e 

II - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação, inclusive daquelas provenientes da aplicação 
da renda do patrimônio indígena. 

 
Art. 117. À Coordenação-Geral de Licenciamento 

Ambiental – CGLIC compete: 
I - coordenar, formular, planejar, organizar, orientar, 

avaliar e monitorar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, a execução das ações necessárias ao 
cumprimento do componente indígena do licenciamento 
ambiental de atividades e empreendimentos, propostos por 
terceiros, que sejam potencial ou efetivamente causadores de 
impacto aos povos e às terras indígenas; 

II - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

III - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

IV - propor normas e procedimentos no que se refere à 
regulamentação do componente indígena no licenciamento 
ambiental, no âmbito da sua competência; 

V - orientar e apoiar, no âmbito de sua competência, as 
unidades da FUNAI; 

VI - articular junto às demais unidades, subsídios e 
manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena do licenciamento ambiental; e 

VII - acompanhar e participar de colegiados, fóruns e 
conselhos relacionados ao licenciamento ambiental. 

 
Art. 118. Ao Serviço de Documentação Ambiental – 

SEDAM, compete: 
I - organizar, controlar e executar as atividades referentes 

à documentação corrente no âmbito da Coordenação-Geral; 
II - manter o acervo de livros, audiovisuais, mapas, 

imagens e outros suportes referentes à temática ambiental, 
em uso pela Coordenação-Geral; e 

III - supervisionar o acesso do público externo ao acervo 
documental. 

 
Art. 119. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEA D 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Coordenação-
Geral; 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos; e 

IV - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação-Geral, inclusive daquelas provenientes da 
aplicação da renda do patrimônio indígena. 

 
Art.120. À Coordenação do Componente Indígena de 

Petróleo, Energia e Gás – COEP compete: 
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I - coordenar a execução das ações concernentes ao 
cumprimento do componente indígena do licenciamento 
ambiental do setor de energia, petróleo e gás, e de outros usos 
da água; 

II - articular com os órgãos ambientais, as instituições 
envolvidas no licenciamento ambiental e os povos indígenas, 
no âmbito da sua competência, visando a regularidade do 
componente indígena; 

III - coordenar processos de consultas prévias, livres e 
informadas às comunidades indígenas, respeitadas suas 
formas próprias de organização social, no âmbito da sua 
competência; 

IV - coordenar ações visando à regularização do 
componente indígena, no âmbito da sua competência, em 
situação de passivo ambiental; e 

V - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob sua responsabilidade, 
inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda do 
patrimônio indígena. (Art. 120. alterado pela Portaria n.º 
332/PRES, de 05.04.2013). 

 
Art.121. Ao Serviço de Apoio do Componente Indígena de 

Petróleo, Energia e Gás – SEAEP compete: executar as ações 
concernentes ao cumprimento do componente indígena do 
licenciamento ambiental, no que se referem aos 
licenciamentos ambientais únicos, inventários de 
aproveitamento hidrelétrico e prospecção de petróleo e gás. 
(Art. 121. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 
Art. 122. À Coordenação do Componente Indígena de 

Transporte e Mineração – COTRAM compete: 
I - coordenar a execução das ações concernentes ao 

cumprimento do componente indígena do licenciamento 
ambiental do setor de transportes, mineração e de outros 
usos do solo; 

II - articular com os órgãos ambientais, as instituições 
envolvidas no licenciamento ambiental e os povos indígenas, 
no âmbito da sua competência, visando a regularidade do 
componente indígena; 

III - coordenar processos de consultas prévias, livres e 
informadas às comunidades indígenas, respeitadas suas 
formas próprias de organização social, no âmbito da sua 
competência; 

IV - coordenar ações visando à regularização do 
componente indígena no âmbito da sua competência em 
situação de passivo ambiental; e 

V - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob sua responsabilidade, 
inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda do 
patrimônio indígena. 

 
Art. 123. Ao Serviço de Apoio do Componente Indígena de 

Transporte e Mineração – SEAT compete executar as ações 
concernentes ao cumprimento do componente indígena do 
licenciamento ambiental, no que se refere aos licenciamentos 
ambientais únicos e prospecção mineral. 

 
Art. 124. À Coordenação de Ações de Mitigação, 

Compensação e Controle Ambiental – COMCA compete: 
I - coordenar a execução das ações concernentes ao 

cumprimento do componente indígena do licenciamento 
ambiental nas medidas de controle ambiental, mitigação e 
compensação; 

 

II - articular com os órgãos ambientais, as instituições 
envolvidas no licenciamento ambiental e os povos indígenas, 
no âmbito da sua competência, visando a regularidade do 
componente indígena; 

III - coordenar processos de consultas prévias, livres e 
informadas às comunidades indígenas, respeitadas suas 
formas próprias de organização social, no âmbito da sua 
competência; 

IV - coordenar ações visando à regularização do 
componente indígena no âmbito da sua competência em 
situação de passivo ambiental; 

V - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação, inclusive daquelas provenientes da aplicação 
da renda do patrimônio indígena. 

 
Art. 125. Ao Serviço de Apoio ás Ações de Mitigação, 

Compensação e Controle Ambiental – SEAC compete executar 
as ações concernentes ao cumprimento do componente 
indígena do licenciamento ambiental, no que se refere ao 
monitoramento e à avaliação do desempenho das ações e 
programas sob a responsabilidade da Coordenação. 

 
Art. 126. À Coordenação Geral de Promoção da Cidadania 

– CGPC compete: 
I - coordenar, formular, planejar, organizar, orientar, 

avaliar e monitorar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, o desenvolvimento e a execução de 
políticas, programas e ações de promoção e proteção de 
cidadania para os povos indígenas, em especial os processos 
educativos e iniciativas comunitárias, a mobilização social, os 
assuntos de gênero e geração, e o enfrentamento à violência; 

II - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

III - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência. 

IV - propor normas e procedimentos no que se refere à 
regulamentação de ações de promoção da cidadania, no 
âmbito de suas competências; 

V - orientar e apoiar, no âmbito de suas competências, as 
unidades da FUNAI; 

VI - coordenar processos de consultas prévias, livres e 
informadas às comunidades indígenas, respeitadas suas 
formas próprias de organização social, no âmbito de suas 
competências; 

VII - fornecer, no âmbito de suas competências, subsídios 
e manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena de licenciamento ambiental, sempre que solicitado 
pela CGLIC;  

VIII - apoiar a CGIIRC nas ações de promoção da cidadania 
em áreas de índios de recente contato; 

IX - acompanhar e participar de colegiados, fóruns e 
conselhos relacionados às políticas públicas pertinentes aos 
temas afetos à Coordenação Geral. 

 
Art. 127. Ao Serviço de Apoio Administrativo – SEAD 

compete: 
 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 

informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
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iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação-Geral, inclusive daquelas provenientes da 
aplicação da renda do patrimônio indígena; 

III - receber, registrar, controlar e promover a 
distribuição e a expedição da documentação e processos; e 

IV - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos. 

 
Art. 128. À Coordenação de Gênero, Assuntos Geracionais 

e Mobilização Social – COGEM compete: 
I - coordenar, apoiar, formular, planejar e articular com as 

instituições governamentais e organizações não 
governamentais, nacionais e internacionais, o 
desenvolvimento e a execução de políticas, programas e ações 
relacionados às dimensões de gênero e geração dos povos 
indígenas; 

II - apoiar e acompanhar as iniciativas dos povos 
indígenas nos assuntos relacionados às dimensões de gênero 
e geração e referentes à mobilização social; 

III - apoiar e articular processos e ações com vistas à 
inserção das dimensões de gênero e geração nas diferentes 
unidades da FUNAI; 

IV - elaborar, executar e apoiar, em articulação 
intersetorial e interinstitucional, processos de formação de 
indígenas e de servidores da FUNAI, visando à qualificação 
dos projetos e atividades relacionados às dimensões de 
gênero e geração; 

V - apoiar, articular e acompanhar as comunidades e 
organizações indígenas locais, regionais e nacionais, em suas 
ações de mobilização e controle social para a garantia de seus 
direitos perante o Estado brasileiro; 

VI - participar e contribuir, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, na regulamentação do procedimento de 
consulta aos povos indígenas; 

VII - apoiar, estimular e orientar as instituições 
governamentais a promoverem a participação social 
indígena, bem como a realização da consulta livre, prévia e 
informada; 

VIII - apoiar a participação social indígena nos Comitês 
Regionais da FUNAI; 

IX - apoiar e acompanhar as comunidades e organizações 
indígenas locais, regionais e nacionais, em suas ações de 
mobilização social com vistas aos processos de informação e 
formação, bem como de fortalecimento institucional de suas 
organizações. 

 
Art. 129. Ao Serviço de Acompanhamento das Ações de 

Gênero, Assuntos Geracionais e Mobilização Social – SEGEM 
compete: 

 
I - acompanhar, orientar e apoiar as unidades 

descentralizadas na elaboração e implementação das ações 
referentes às dimensões de gênero, geracional e mobilização 
social; 

II - apoiar e realizar estudos e pesquisas referentes à 
aplicabilidade das políticas, programas e ações voltadas às 
dimensões de gênero, geracional e mobilização social, em 
articulação com as demais unidades da FUNAI; 

III - subsidiar a Coordenação para o desenvolvimento e 
monitoramento das ações de promoção e proteção da 
cidadania, com ênfase nas dimensões de gênero e geracional. 

 
Art. 130. À Coordenação de Processos Educativos – COPE 

compete: 
 
I - coordenar, apoiar, acompanhar, formular, planejar e 

articular os processos educativos comunitários indígenas que 
valorizem suas línguas, culturas, conhecimentos, saberes e 
práticas tradicionais; 

 

II - acompanhar a execução das políticas de educação 
escolar indígena sob a responsabilidade dos órgãos 
governamentais federais, estaduais e municipais, 
colaborando tecnicamente com sua qualificação e 
especificidade; 

III - acompanhar, apoiar e subsidiar tecnicamente as 
políticas de valorização e fortalecimento das memórias, 
línguas, culturas e identidades indígenas, em articulação com 
o Museu do Índio; 

 IV - apoiar os povos, comunidades e professores 
indígenas para o exercício do controle social sobre as políticas 
de educação e na elaboração e implementação de Projetos 
Político-Pedagógicos; 

V - elaborar e apoiar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, processos de formação de indígenas, 
visando à qualificação dos projetos e atividades relacionados 
aos processos educativos indígenas. 

 
Art. 131. Ao Serviço de Acompanhamento de Processos 

Educativos – SEAPE compete: 
I - acompanhar, apoiar e orientar as unidades 

descentralizadas na elaboração e implementação das ações 
referentes aos processos educativos indígenas; 

II - apoiar e realizar estudos e pesquisas para subsidiar a 
elaboração de projetos e atividades voltados aos processos 
educativos indígenas; 

III - subsidiar a Coordenação para o desenvolvimento e 
monitoramento das ações de promoção e proteção da 
cidadania, com ênfase nos processos educativos indígenas. 

 
Art. 132. À Coordenação Geral de Promoção ao Etno 

desenvolvimento – CGETNO compete: 
I - coordenar, formular, planejar, organizar, orientar, 

avaliar e monitorar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, o desenvolvimento e a execução de 
políticas, programas e ações relacionados ao etno 
desenvolvimento, com foco no apoio e fomento à produção 
sustentável, à geração de renda e acesso aos mercados, 
fundamentadas na gestão ambiental e territorial sustentável, 
considerando histórico de contato e as dimensões de gênero 
e de geração, com vistas à segurança alimentar e nutricional, 
à sustentabilidade e à autonomia dos povos indígenas; 

II - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

III - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

IV - orientar e apoiar as unidades descentralizadas nas 
articulações interinstitucionais visando a promoção do etno 
desenvolvimento e à segurança alimentar e nutricional; 

V - definir diretrizes e metodologia e planejar a monitoria 
e avaliação das ações sob responsabilidade da Coordenação 
Geral; 

VI - definir diretrizes e metodologia e planejar processos 
formativos em temas relacionados às suas competências; 

VII - propor normas e procedimentos no que se refere à 
regulamentação de ações de etno desenvolvimento, no 
âmbito de suas competências; 

VIII - orientar e apoiar, no âmbito de suas competências, 
as unidades da FUNAI para o cumprimento de suas 
atribuições; 

IX - coordenar processos de consultas prévias, livres e 
informadas às comunidades indígenas, respeitadas suas 
formas próprias de organização social, no âmbito de suas 
competências; 
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X - fornecer, no âmbito de suas competências, subsídios e 
manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena de licenciamento ambiental, sempre que solicitado 
pela CGLIC; 

XI - apoiar a CGIIRC nas ações de promoção ao etno 
desenvolvimento junto a povos de recente contato; e 

XII - acompanhar e participar de colegiados, fóruns e 
conselhos relacionados às políticas públicas pertinentes aos 
temas afetos à Coordenação Geral. 

 
Art. 133. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Coordenação-
Geral; 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos; 

IV - controlar e atualizar a tramitação dos planos de 
trabalho e demandas das unidades descentralizadas e de 
projetos e propostas oriundas de instituições parceiras; 

V - controlar e acompanhar a descentralização 
orçamentária das ações sob a responsabilidade da 
Coordenação Geral; e 

VI - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação-Geral, inclusive daquelas provenientes da 
aplicação da renda do patrimônio indígena. 

 
Art. 134. À Coordenação de Fomento à Produção 

Sustentável – COPROS compete: 
I - orientar e apoiar as unidades descentralizadas, 

comunidades indígenas e instituições parceiras na 
elaboração, implementação e gestão de projetos e atividades 
sustentáveis de agropecuária e extrativismo voltados à 
segurança alimentar e nutricional; 

II - estimular, fortalecer e apoiar práticas e saberes 
indígenas associados à agro biodiversidade local, com foco na 
valorização e resgate de sementes e cultivos tradicionais dos 
povos e comunidades indígenas; 

III - subsidiar a Coordenação Geral na articulação 
interinstitucional e intersetorial para a inserção da dimensão 
do etno desenvolvimento nas políticas públicas relacionadas 
à produção sustentável na promoção do acesso diferenciado 
dos povos indígenas a essas políticas; 

IV - identificar, propor e divulgar inovações tecnológicas 
não convencionais de baixo impacto ambiental associadas à 
produção sustentável; 

V - estimular e apoiar iniciativas produtivas indígenas de 
utilização e desenvolvimento de novas tecnologias 
sustentáveis; e 

VI - propor e elaborar estudos e pesquisas relacionados à 
produção sustentável, segurança alimentar e nutricional. 

 
Art. 135. Ao Serviço de Apoio à Produção Sustentável – 

SEAPS compete: 
I - propor, planejar, apoiar e executar, em articulação 

intersetorial e interinstitucional, processos projetos de 
formação visando à qualificação dos processos, projetos e 
atividades relacionados ao fomento à produção sustentável; 

II - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação de Fomento à Produção Sustentável, inclusive 
daquelas provenientes da aplicação da renda do patrimônio 
indígena; 

IV - sistematizar informações técnicas sobre os temas 
referentes à Coordenação de Fomento à Produção 
Sustentável; e 

V - orientar e executar atividades de monitoria e avaliação 
das ações no âmbito da Coordenação de Fomento à Produção 
Sustentável. 

 
Art. 136. À Coordenação de Fomento à Geração de Renda 

- COGER compete: 
I - orientar e apoiar as unidades descentralizadas, 

comunidades indígenas e instituições parceiras na 
elaboração, implementação e gestão de processos, projetos e 
atividades sustentáveis relacionados à geração de renda e ao 
acesso dos produtos indígenas aos mercados; 

II - orientar e apoiar as unidades descentralizadas quanto 
à adoção de boas práticas e ao cumprimento de normas 
sanitárias e demais exigências técnicas e legais para 
produção, beneficiamento, armazenamento, transporte e 
comercialização de produtos de origem animal e vegetal 
provenientes das terras indígenas; 

III - identificar e disseminar mecanismos que 
proporcionem condições justas e diferenciadas de acesso dos 
produtos indígenas aos mercados; 

IV - subsidiar a Coordenação Geral na articulação 
interinstitucional e intersetorial para a inserção da dimensão 
do etno desenvolvimento nas políticas públicas relacionadas 
à geração de renda e na promoção do acesso diferenciado dos 
povos indígenas a essas políticas; 

V - orientar e articular com a CGPDS, a implementação de 
ações de infraestrutura comunitária necessária à produção, 
beneficiamento, armazenamento e comercialização de 
produtos indígenas; 

VI - articular com a CGGAM a identificação, divulgação e 
adoção de boas práticas de manejo ambiental dos produtos 
oriundos das terras indígenas, bem como apoia- la na 
implementação dos diferentes mecanismos de pagamento 
por serviços ambientais; 

VII - orientar e apoiar a regulamentação da produção e 
comercialização de bens e de serviços em terras indígenas, 
em articulação intersetorial e interinstitucional; 

VIII - apoiar a obtenção de registros inerentes a sinais 
distintivos para os produtos indígenas, tais como marcas 
coletivas, indicações de procedência, denominações de 
origem e certificações participativas; 

IX - propor e elaborar estudos e pesquisas relacionados à 
desoneração dos custos da produção indígena e à geração de 
renda, visando à formulação de mecanismos de melhoria do 
acesso aos mercados. 

 
Art. 137. Ao Serviço de Apoio para o Fomento à Geração 

de Renda – SEAGE compete: 
I - propor, planejar, apoiar e executar, em articulação 

intersetorial e interinstitucional, processos de formação 
visando à qualificação dos projetos e atividades relacionados 
ao fomento da geração de renda; 

II - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação-Geral de Fomento à Geração de Renda, inclusive 
daquelas provenientes da aplicação da renda do patrimônio 
indígena; 

III - sistematizar informações técnicas sobre os temas 
referentes à Coordenação de Fomento à Geração de Renda; e 

IV - orientar e executar atividades de monitoria e 
avaliação das ações no âmbito da Coordenação de Fomento à 
Geração de Renda. 

 
Art. 138. À Coordenação de Projetos Demonstrativos - 

COPROD compete: 
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I - orientar e apoiar as unidades descentralizadas, 
comunidades indígenas e instituições parceiras na 
elaboração, implementação e gestão de projetos e atividades 
relacionados às temáticas transversais, estratégicas e 
inovadores afetas ao etno desenvolvimento; 

II - propor e elaborar estudos e pesquisas relacionados às 
temáticas transversais, estratégicas e inovadoras afetas ao 
etno desenvolvimento, com vistas à identificação e 
proposição de metodologias adequadas de trabalho; 

III - subsidiar e apoiar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, ações relacionadas ao componente do etno 
desenvolvimento na implementação de planos de gestão 
territorial e ambiental; 

IV - subsidiar a Coordenação Geral na proposição de 
políticas públicas relacionadas às temáticas transversais, 
estratégicas e inovadoras afetas ao etno desenvolvimento; 

V - subsidiar, fortalecer e apoiar políticas, programas e 
ações de etno desenvolvimento que atendam às dimensões de 
gênero e geração, em articulação intersetorial e 
interinstitucional; e 

VI - propor e desenvolver, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, ações de etnodesenvolvimento voltadas à 
proteção territorial de terras indígenas em situação de 
vulnerabilidade, com vistas à substituição de atividades 
produtivas não sustentáveis; 

 
Art. 139. Ao Serviço de Apoio à Projetos Demonstrativos 

– SEPROD compete: 
I - propor, planejar, apoiar e executar, em articulação 

intersetorial e interinstitucional, processos de formação 
visando à qualificação dos projetos e atividades afetas à 
Coordenação; 

II - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação de Projetos Demonstrativos, inclusive daquelas 
provenientes da aplicação da renda do patrimônio indígena. 

III - sistematizar informações técnicas sobre os temas 
referentes à Coordenação de Projetos Demonstrativos; e 

IV - orientar e executar as atividades de monitoria e 
avaliação das ações no âmbito da Coordenação de Projetos 
Demonstrativos. 

 
Art. 140. À Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos 

Sociais – CGPDS compete: 
I - coordenar, formular, planejar, organizar, orientar, 

avaliar e monitorar, em articulação intersetorial e 
interinstitucional, políticas, programas e ações de promoção 
e de proteção dos direitos sociais, em especial à seguridade 
social e o direito humano à alimentação adequada para os 
povos indígenas asseguradas a sua participação; 

II - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

III - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

IV - propor normas e procedimentos no que se refere à 
regulamentação de ações de promoção dos direitos sociais, no 
âmbito de suas competências; 

V - orientar e apoiar, no âmbito de suas competências, as 
unidades da FUNAI; 

 
 

VI - coordenar processos de consultas prévias, livres e 
informadas às comunidades indígenas, respeitadas suas 
formas próprias de organização social, no âmbito de suas 
competências; 

VII - fornecer, no âmbito de suas competências, subsídios 
e manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena de licenciamento ambiental, sempre que solicitado 
pela CGLIC; 

VIII - apoiar a CGIIRC nas ações de promoção aos direitos 
sociais em áreas de índios de recente contato; e 

IX - acompanhar e participar de colegiados, fóruns e 
conselhos relacionados às políticas públicas pertinentes aos 
temas afetos à Coordenação Geral. 

 
Art. 141. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição de documentação, no âmbito da Coordenação-
Geral; e 

III - executar as atividades de controle de material e apoio 
de recursos humanos. 

 
Art. 142. Ao Serviço de Monitoramento e Avaliação - 

SEMAV compete: 
I - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 

informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob sua responsabilidade, 
inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda do 
patrimônio indígena; 

II - monitorar e avaliar as ações de promoção e proteção 
dos direitos sociais para povos indígenas. 

 
Art. 143. À Coordenação de Proteção Social – COPS 

compete: 
I - articular e acompanhar, em conjunto com instituições 

competentes, a implementação de políticas, programas e 
ações de previdência social e de assistência social, 
notadamente de transferência de renda, adequadas para 
povos indígenas; 

II - promover acessibilidade a direitos previdenciários e a 
políticas de transferência de renda, adequadas para povos 
indígenas, mediante a cooperação com demais unidades 
descentralizadas da Fundação;  

III - promover e apoiar pesquisas e estudos referentes à 
efetividade e à eficácia dos direitos previdenciários e das 
políticas de transferência de renda, destinadas aos povos 
indígenas, em articulação intersetorial e interinstitucional; 

IV - coordenar, promover e apoiar as ações de Registro 
Administrativo Indígena – RANI; e 

V - promover e apoiar condições de acessibilidade à 
documentação civil básica, em articulação com instituições 
competentes. 

 
Art. 144. Ao Serviço de Acolhimento ao Índio – SEAI 

compete: 
I - Acolher os indígenas que se encontram em 

deslocamento no Distrito Federal; 
II - apoiar as unidades descentralizadas nas ações de 

acolhimento a indígenas em deslocamento. 
 
Art. 145. Ao Serviço de Acompanhamento, 

Monitoramento e Avaliação – SEAM compete: 
I - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 

informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob sua responsabilidade, 
inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda do 
patrimônio indígena; 
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II - subsidiar a elaboração de minutas de termos de 
convênios, de cooperação e outros instrumentos relativos a 
ações com instituições governamentais e organizações não 
governamentais, nacionais e internacionais, acompanhando e 
avaliando seus respectivos desdobramentos; e 

III - manter informações atualizadas sobre o andamento 
dos projetos e atividades sob a responsabilidade da 
Coordenação. 

 
Art. 146. À Coordenação de Articulação e 

Acompanhamento das Ações de Saúde e Segurança Alimentar 
- COASA compete: 

I - participar de processos de formulação, monitoramento 
e avaliação de políticas, programas e ações de atenção à saúde 
dos povos indígenas desenvolvidas pela União, Estados e 
Municípios em articulação intersetorial e interinstitucional; 

II - promover e apoiar a valorização da medicina 
tradicional indígena em articulação intersetorial e 
interinstitucional; 

III - participar de processos de formulação, 
monitoramento e avaliação de políticas, programas e ações de 
segurança alimentar e nutricional, para os povos indígenas, 
desenvolvidas pela União, Estados e Municípios em 
articulação intersetorial e interinstitucional; 

IV - participar de processos de formulação, 
monitoramento e avaliação de políticas, programas e ações de 
assistência social para povos indígenas, nas áreas de Proteção 
Social Básica e Especial, referidas no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS; 

V - apoiar, monitorar e avaliar políticas, programas e 
ações de segurança alimentar e nutricional de caráter 
emergencial e complementar, para povos indígenas, em 
situação de risco e vulnerabilidade; 

VI - promover e apoiar a valorização dos sistemas 
alimentares tradicionais, em articulação intersetorial e 
interinstitucional; e 

VII - promover estudos e levantamentos para a 
identificação dos fatores que impactam na insegurança 
alimentar e na saúde dos povos indígenas a fim de subsidiar 
as políticas, programas e ações que venham a ser construídas 
em benefício desses povos. 

 
Art. 147. Ao Serviço de Acompanhamento das Ações de 

Saúde e Segurança Alimentar – SEAS compete, acompanhar, 
monitorar e avaliar ações de saúde e segurança alimentar. 

 
Art. 148. À Coordenação de Infraestrutura Comunitária – 

COIC compete: 
I - acompanhar, orientar, subsidiar e qualificar as 

políticas, programas e ações de infraestrutura comunitária, 
em articulação intersetorial e interinstitucional, com vistas à 
ampliação do acesso diferenciado para povos indígenas; 

II - propor normatização para a implantação de ações de 
infraestrutura comunitária destinadas aos povos indígenas 
em articulação intersetorial e interinstitucional; 

III - orientar, fiscalizar e assessorar tecnicamente os 
projetos de infraestrutura comunitária indígena; 

IV - promover estudos e diagnósticos participativos 
necessários à viabilização de projetos de infraestrutura 
comunitária indígena; 

V - identificar e articular, em cooperação com instituições 
competentes, o acesso dos povos indígenas á tecnologias 
adequadas de captação, armazenamento e distribuição de 
água para consumo humano, saneamento e estruturação de 
atividades produtivas; 

VI - apoiar, valorizar e fortalecer o uso tradicional de 
matérias-primas para edificação de habitações e outras obras 
de infraestrutura comunitária indígena; e 

 

VII - analisar e apoiar projetos de alternativas energéticas, 
mobilidade e comunicação para os povos indígenas a fim de 
orientar a sua implantação de forma sustentável e 
diferenciada em articulação com os entes envolvidos. 

 
Art. 149. Ao Serviço de Acompanhamento das Ações de 

Infraestrutura Comunitária - SEIC compete: acompanhar, 
monitorar e avaliar ações de infraestrutura comunitária, em 
terras indígenas. 

 
Art. 150. À Diretoria de Proteção Territorial - DPT 

compete: 
I - planejar, coordenar, propor, promover, implementar e 

monitorar as políticas de proteção territorial, em articulação 
com os órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual e municipal; 

II - realizar estudos de identificação e delimitação de 
terras indígenas; 

III - realizar a demarcação e regularização fundiária das 
terras indígenas; 

IV - monitorar as terras indígenas regularizadas e aquelas 
ocupadas por populações indígenas, incluídas as isoladas e de 
recente contato; 

V - planejar, formular, coordenar e implementar as 
políticas de proteção aos grupos isolados e recém contatados; 

VI - formular e coordenar a implementação das políticas 
nas terras ocupadas por populações indígenas de recente 
contato, em articulação com a Diretoria de Promoção ao 
Desenvolvimento Sustentável; 

VII - planejar, orientar, normatizar e aprovar informações 
e dados geográficos, com objetivo de fornecer suporte técnico 
necessário à delimitação, à demarcação física e demais 
informações que compõem cada terra indígena e o processo 
de regularização fundiária; 

VIII - disponibilizar as informações e dados geográficos, 
no que couber, às unidades da FUNAI e outros órgãos ou 
entidades correlatos;  

IX - implementar ações de vigilância, fiscalização e de 
prevenção de conflitos em terras indígenas e retirada dos 
invasores, em conjunto com os órgãos competentes; e 

X - coordenar e monitorar as atividades das Frentes de 
Proteção Etno ambiental. 

 
Art. 151. Para efeito deste regimento interno considera-se 

“grupos isolados de recente contato” a denominação contida 
no inciso V do artigo 149. 

 
Art. 152. O processo de emissão de atestado 

administrativo e de reconhecimento de limites de terras 
indígenas será coordenado e controlado pela DPT. 

 
Art. 153. À Coordenação de Gabinete – COGAB compete: 
I - acompanhar e prestar informações sobre o 

planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da DPT, inclusive 
daquelas provenientes da aplicação da renda do patrimônio 
indígena. 

II - supervisionar, orientar e controlar as atividades 
relacionadas à comunicação administrativa, administração de 
pessoal, material e patrimônio e de serviços; 

III - orientar e acompanhar as emissões de diárias e 
passagens; 

IV - controlar a distribuição de Diário Oficial, revistas, 
jornais e periódicos do Gabinete; 

V - coordenar as atividades de recebimento distribuição, 
controle de documentos e processos, expedição de 
correspondências e malotes; 
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VI - apoiar a Diretoria de Proteção Territorial e as 
Coordenações Gerais na articulação intersetorial e 
interinstitucional; e 

VII - executar outras atividades determinadas pelo 
Diretor de Proteção Territorial. 

 
Art. 154. Ao Núcleo de Documentação - NUDOC compete: 
I - avaliar pedidos de informações de processos 

administrativos de regularização de terras indígenas; 
II - preparar informações dos arquivos históricos e 

correntes sobre regularização de terras indígenas, para 
subsidiar as atividades das Coordenações Gerais da DPT; 

III - armazenar, cuidar e alimentar os arquivos relativos à 
regularização de terras indígenas na DPT; e 

IV - acompanhar e arquivar publicações de atos 
administrativos referentes à regularização de terras 
indígenas. 

 
Art. 155. À Divisão de Apoio Técnico - DIAT compete: 
I - elaborar os expedientes e atos normativos sujeitos aos 

despachos do Diretor de Proteção Territorial; 
II - orientar e supervisionar a publicação dos atos 

administrativos da Diretoria de Proteção Territorial.; 
III - supervisionar e orientar a análise de documentos e 

processos encaminhados pelo Diretor de Proteção 
Territorial; 

IV - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
DPDS, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena;  

V - prestar apoio técnico-administrativo ao 
desenvolvimento das atividades do Gabinete. 

 
Art. 156. Ao Serviço de Apoio Técnico-Operacional – 

SEATO compete: 
I - organizar as informações técnicas produzidas no 

âmbito do Gabinete; 
II - subsidiar tecnicamente o Gabinete e as Coordenações 

Gerais da DPT na elaboração de documentos referentes à 
política de proteção territorial da FUNAI; 

III - elaborar subsídios no âmbito da DPT para a defesa de 
direitos territoriais dos povos indígenas junto a Procuradoria 
Federal Especializada; e 

IV - articular com as Coordenações Gerais da DPT para 
responder a órgãos públicos, Ministério Público Federal, 
povos indígenas e solicitações de particulares no que se 
refere a processos administrativos no âmbito da DPT. 

 
Art. 157. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Diretoria; 
III - executar as atividades de controle de material e de 

recursos humanos; 
IV - instruir, controlar e acompanhar os processos de 

concessão de diárias e passagens; e 
V - acompanhar e analisar as prestações de contas de 

viagens realizadas pelos servidores no âmbito da Diretoria de 
Proteção Territorial. 

 
Art. 158. À Coordenação-Geral de Assuntos Fundiários – 

CGAF compete: 
I - promover, planejar, organizar, coordenar, orientar e 

supervisionar a execução das ações relacionadas à 
regularização fundiária das terras indígenas; e 

 

II - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

III - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

IV - coordenar interface das informações de natureza 
fundiária com os sistemas corporativos da FUNAI; 

V - controlar os processos de emissão de atestados 
administrativos e de reconhecimento de limites; e 

VI - participar da elaboração do plano de gestão e usufruto 
das terras indígenas. 

 
Art. 159. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Coordenação-
Geral; 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos; e 

IV - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação, inclusive daquelas provenientes da aplicação 
da renda do patrimônio indígena; 

 
Art. 160. À Coordenação de Levantamento Fundiário e 

Avaliação – COLF compete: 
I - realizar o levantamento fundiário e as vistorias e 

avaliações de benfeitorias instaladas por ocupantes não 
índios em terras indígenas; 

II - acompanhar os procedimentos de avaliações de 
imóveis destinados à constituição de reserva indígena nos 
termos do artigo 27 da Lei nº 6.001 de 19/12/1973; 

III - analisar e aprovar o material técnico resultante dos 
trabalhos de levantamento fundiário, de avaliação de 
benfeitorias e de avaliação de imóveis destinados à 
constituição de reserva indígena; 

IV - subsidiar as ações de planejamento da Coordenação-
Geral relativo ao levantamento fundiário e avaliações de 
benfeitorias em terras indígenas; e 

V - elaborar pareceres técnicos sobre contestações no 
processo de levantamento fundiário, avaliações de 
benfeitorias em terras indígenas. 

 
Art. 161. Ao Serviço de Apoio ao Levantamento Fundiário 

e Avaliações - SELF compete: 
I - apoiar a execução dos levantamentos fundiários, das 

avaliações de benfeitorias e das análises técnicas; 
II - organizar e atualizar, em sistema próprio, as 

informações referentes às ocupações de não índios em terras 
indígenas; e 

III - prestar apoio administrativo à logística das equipes 
de campo e monitorar a execução das ações fundiárias em 
território indígena. 

 
Art. 162. À Coordenação de Registros Fundiários - CORF 

compete: 
I - requerer e acompanhar o registro das terras indígenas 

junto aos cartórios imobiliários das respectivas comarcas e 
aos órgãos de patrimônio da União; 

II - instruir processos de homologação de demarcação das 
terras indígenas; 
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III - coordenar e instruir os procedimentos 
administrativos de constituição de reserva indígena, analisar 
informações relativas à situação cartorial de imóveis e 
articular a disponibilidade de imóveis junto a órgãos públicos 
para o usufruto de comunidades indígenas. 

IV - subsidiar as ações de planejamento da Coordenação-
Geral tratando da homologação e dos registros das terras 
indígenas; e 

V - elaborar pareceres técnicos sobre contestações no 
processo de registros das terras indígenas. 

Art. 163. Ao Serviço de Apoio aos Registros Fundiários - 
SERF compete: 

I - apoiar, organizar e controlar a documentação e 
acompanhar junto a cartórios e outras instâncias os 
procedimentos de registro das terras indígenas; 

II - atualizar as informações sobre os registros 
imobiliários das terras indígenas em sistema próprio e junto 
aos órgãos de patrimônio da União; e 

III - analisar, organizar e controlar a documentação 
relacionada a processos administrativos de imóveis de 
terceiros e de interesse de órgãos públicos, relativos à 
incidência ou não em terras indígenas. 

 
Art. 164. À Coordenação de Regularização de Terras 

Indígenas – CORT compete: 
I - executar e coordenar as comissões de pagamento de 

indenização de benfeitorias de boa-fé, acompanhar a 
desocupação dos não índios das terras indígenas e, articular 
junto aos órgãos fundiários o reassentamento dos ocupantes;  

II - promover a desintrusão dos ocupantes não-indígenas 
considerados de boa fé e apoiar as ações de retirada dos 
ocupantes de má-fé. 

III - subsidiar o órgão jurídico com documentos e 
informações fundiárias na proposição de medidas judiciais 
para desocupação de não índios das terras indígenas; 

IV - instruir e encaminhar os processos fundiários à 
instância deliberativa da FUNAI para análise da natureza da 
ocupação e das benfeitorias de não índios no que se refere à 
boa-fé da sua instalação na terra indígena; 

V - subsidiar as ações de planejamento da Coordenação-
Geral referente ao processo de indenização de benfeitorias e 
da desocupação de não índios das terras indígenas; 

VI - elaborar pareceres técnicos sobre contestações no 
processo de indenização de benfeitorias em terras indígenas. 

 
Art. 165. Ao Serviço de Apoio à Regularização de Terras 

Indígenas SERT compete: 
I - apoiar a execução das ações nos processos de 

indenização de benfeitorias e controlar a documentação 
relacionada ao assunto; 

II - atualizar em sistema próprio, as informações relativas 
às indenizações de benfeitorias e sobre a desocupação de não 
índios das terras indígenas; e 

III - prestar o apoio administrativo à logística das 
comissões de pagamento e monitorar a execução das ações de 
indenização de benfeitorias. 

 
Art. 166. À Coordenação-Geral de Geoprocessamento - 

CGGEO compete: 
 
I - promover, planejar, organizar, coordenar, orientar e 

supervisionar a execução das ações de geoprocessamento, 
demarcação e cartografia, e disponibilizar aos povos 
indígenas, às instituições governamentais e à sociedade civil 
as informações geográficas produzidas e desenvolvidas no 
âmbito da FUNAI; e 

 
II - acompanhar e prestar informações sobre o 

planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 

indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

III - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

IV - coordenar a interface das informações de 
geoprocessamento com as informações dos sistemas 
corporativos da FUNAI; 

V - manifestar-se no âmbito de suas competências nos 
processos de emissão de atestados administrativos e de 
reconhecimento de limites; e 

VI - participar da elaboração do plano de gestão e usufruto 
das terras indígenas. 

 
Art. 167. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Coordenação-
Geral; e 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos. 

 
Art. 168. À Coordenação de Demarcação - CODEM 

compete: 
I - participar dos grupos técnicos para a identificação e 

delimitação de terras indígenas, subsidiando-os de 
informações geográficas e cartográficas;  

II - coordenar, controlar e fiscalizar as atividades 
referentes à demarcação física e aviventação das terras 
indígenas; 

III - controlar, acompanhar e aprovar as informações 
cartográficas sobre confrontação de imóveis de terceiros em 
relação às terras indígenas; e 

IV - orientar a elaboração de projetos básicos de 
demarcação ou aviventação de terras indígenas. 

 
Art. 169. Ao Serviço de Análise Técnica - SEAT compete: 
I - monitorar e acompanhar tecnicamente os trabalhos de 

demarcação física e de aviventação de limites das terras 
indígenas; 

II - elaborar memoriais descritivos referentes à 
delimitação e demarcação de terras indígenas; 

III - analisar e acompanhar as informações cartográficas 
sobre confrontação ou incidência de imóveis de terceiros em 
relação às terras indígenas; 

IV - elaborar projetos básicos de demarcação ou 
aviventação de limites das terras indígenas; e 

V - manter atualizadas as informações referentes às 
atividades de demarcação de terras indígenas em sistema 
próprio. 

 
Art. 170. À Coordenação de Cartografia - COCART 

compete: 
I - coordenar as atividades de cartografia no âmbito da 

FUNAI; 
II - articular com outras instituições que produzem 

cartografia para manutenção e atualização de bases 
cartográficas; 

III - gerenciar os acervos cartográficos fornecendo 
subsídios ao Sistema de Informação Cartográfica das terras 
indígenas e disponibilizar as informações para as demais 
unidades da FUNAI; e 

IV - aprovar os mapas produzidos no âmbito da FUNAI. 
 
Art. 171. Ao Serviço de Apoio Cartográfico – SECART 

compete: 
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I - atualizar os acervos cartográficos das terras indígenas 
no Sistema de Informação Geográfica. 

II - elaborar mapas das terras indígenas e de localização 
de imóveis de terceiros em relação às terras indígenas; e 

III - elaborar outros mapas de interesse da FUNAI. 
 
Art. 172. À Coordenação de Informação Geográfica - 

COINGEO compete: 
I - coordenar, acompanhar e disponibilizar informações, 

dados geográficos e documentos cartográficos de interesse da 
FUNAI; e 

II - realizar análises das informações geográficas. 
III - gerenciar e dar manutenção as informações geo 

espaciais em utilização no Sistema de Informação Geográfica. 
 
Art. 173. Ao Serviço de Apoio às Informações Geográficas 

– SEAGEO compete: 
I - produzir, organizar e manter atualizados informações 

e dados geo espaciais de interesse da FUNAI; e 
II - orientar as unidades da FUNAI quanto à utilização do 

sistema de informações geográficas. 
 
Art. 174. À Coordenação-Geral de Identificação e 

Delimitação – CGID compete: 
I - promover, planejar, organizar, coordenar, orientar, 

avaliar e executar as ações de identificação e delimitação de 
terras indígenas, incluindo aquelas ocupadas por povos 
isolados e de recente contato; 

II - coordenar a interface das informações de identificação 
e delimitação de terras indígenas com as informações dos 
sistemas corporativos da FUNAI; 

III - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

IV - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

V - fornecer, no âmbito de suas competências, subsídios e 
manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena do processo de licenciamento ambiental, sempre 
que solicitado pela CGLIC/DPDS; 

VI – manifestar-se no âmbito de suas competências nos 
processos de emissão de atestados administrativos e de 
reconhecimento de limites; 

VII - participar da elaboração do plano de gestão e 
usufruto das terras indígenas. 

 
Art. 175. À Coordenação de Planejamento de Identificação 

e Delimitação - COPID compete: 
I - coordenar o registro e a sistematização das 

reivindicações fundiárias indígenas; 
II - subsidiar a Coordenação Geral no planejamento, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação de suas ações; 
III - apoiar e acompanhar a elaboração dos diagnósticos 

regionais nos aspectos relativos à delimitação e identificação 
de terras indígenas e à definição de reservas; 

IV - coordenar a composição dos grupos técnicos de 
identificação e delimitação de terras indígenas e de definição 
de reservas; 

V - orientar, acompanhar e monitorar o fluxo de 
relatórios, pareceres, portarias e demais documentos afetos 
às ações de identificação e delimitação de terras indígenas e 
constituição de reservas; e 

VI - articular com as unidades descentralizadas da FUNAI 
e com a CGIIRC a execução das ações de qualificação de 
reivindicações e dos trabalhos de campo dos grupos técnicos. 

VII - coordenar a inserção de informações de identificação 
e delimitação de terras indígenas no sistema próprio. 

 
Art. 176. Ao Serviço de Análise Técnica de Reivindicações 

– SEATRE compete: 
I - organizar, sistematizar e registrar as informações 

sobre as reivindicações por demarcação de terras indígenas; 
II - analisar as informações relativas à qualificação das 

reivindicações, com vistas a subsidiar a constituição de 
grupos técnicos. 

Art. 177. Ao Serviço de Apoio às Atividades de Campo – 
SEAC compete: 

I - analisar planos operacionais e relatórios de atividades 
elaborados pelos grupos técnicos; 

II - providenciar apoio logístico nos deslocamentos a 
campo em conjunto com as Coordenações Regionais e 
Coordenações Técnicas Locais; 

III - elaborar instruções técnicas e portarias para 
realização de trabalhos de campo; e 

IV - manter controle sobre a alocação dos recursos 
orçamentários e financeiros das ações sob responsabilidade 
da Coordenação-Geral. 

 
Art. 178. À Coordenação de Antropologia – COAN 

compete: 
I - orientar as Coordenações Regionais nas atividades de 

qualificação das reivindicações territoriais indígenas; 
II - orientar, apoiar e acompanhar a CGIIRC nas atividades 

de qualificação de informações para subsidiar os 
procedimentos de identificação e delimitação de terras 
indígenas com presença de povos indígenas isolados e de 
recente contato; e 

III - orientar e apoiar tecnicamente os grupos técnicos de 
identificação e delimitação de terras indígenas e de 
constituição de reservas quanto à realização dos estudos de 
natureza antropológica, ambiental, etno-histórica, 
cartográfica e fundiária, bem como realizar as articulações 
intersetoriais e interinstitucionais cabíveis. 

 
Art. 179. Ao Serviço de Análise Ambiental – SEAM 

compete: 
I - subsidiar e orientar o trabalho dos profissionais da área 

ambiental que compõem os grupos técnicos; e 
II - analisar os relatórios ambientais dos grupos técnicos. 
 
Art. 180. Ao Serviço de Apoio Técnico e Administrativo – 

SEAT compete: 
I - organizar a documentação relativa à identificação e 

delimitação de terras indígenas; e 
II - orientar a instrução de processos de identificação e 

delimitação de terras indígenas. 
 
Art. 181. À Coordenação de Delimitação e Análise – 

CODAN compete: 
 
I - analisar relatórios de identificação e delimitação de 

terras indígenas e de constituição de reservas; 
II - elaborar pareceres técnicos sobre contestações 

apresentadas nos procedimentos de identificação e 
delimitação de terras indígenas; e 

III - orientar diligências determinadas por instâncias 
superiores no âmbito dos processos administrativos de 
identificação e delimitação de terras indígenas; e 

 
Parágrafo único. O Coordenador da CODAN indicará os 

assistentes técnicos para participarem das perícias judiciais, 
elaborarem quesitos e analisarem laudos judiciais no âmbito 
das competências da Coordenação. 
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Art. 182. Ao Serviço de Análise de Relatórios – SEAR 
compete apoiar a análise dos relatórios circunstanciados de 
identificação e delimitação de terras indígenas e os relatórios 
de constituição de reservas. 

 
Art. 183. Ao Serviço de Análise de Contestações - SEACON 

compete apoiar a análise e elaborar pareceres sobre as 
contestações apresentadas nos procedimentos de 
identificação e delimitação de terras indígenas. 

 
Art. 184. À Coordenação-Geral de Monitoramento 

Territorial – CGMT compete: 
I - promover, planejar, organizar, coordenar, orientar e 

supervisionar ações de monitoramento, vigilância, 
fiscalização, prevenção de ilícitos e conflitos em terras 
indígenas e retiradas dos invasores, em articulação setorial e 
interinstitucional; 

II - coordenar o gerenciamento de informações de 
monitoramento territorial e ambiental; 

III - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

IV - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

V - fornecer, no âmbito de suas competências, subsídios e 
manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena do processo de licenciamento ambiental, sempre 
que solicitado pela CGLIC/DPDS; e 

VI - participar da elaboração do plano de gestão e usufruto 
das terras indígenas. 

 
Art. 185. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Coordenação-
Geral; 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos; e 

IV - administrar a alocação dos recursos orçamentários 
das ações sob responsabilidade da Coordenação-Geral. 

 
Art. 186. À Coordenação de Informação Territorial - COIT 

compete: 
I - gerenciar, analisar e sistematizar informações 

espaciais, ambientais e territoriais bem como de inteligência 
para subsidiar as ações de vigilância, fiscalização e prevenção 
de conflitos e ilícitos nas terras indígenas; 

II - monitorar a execução das atividades aprovadas nos 
planos de trabalho elaborados pelos Serviços de Gestão 
Ambiental e Territorial ou pelas Frentes de Proteção Etno 
ambiental, a partir da análise de diagnósticos regionais; 

III - coordenar a articulação da FUNAI com o Sistema de 
Proteção da Amazônia, bem como com outros órgãos de 
fiscalização ambiental e de informação visando à articulação, 
o planejamento e à coordenação das ações de monitoramento 
territorial das terras indígenas; e 

IV - subsidiar a Coordenação-Geral com informações 
gerenciais necessárias à elaboração de informações técnicas 
e relatórios, assim como para a atualização de indicadores, 
avaliação das ações desenvolvidas e classificação de 
informações sigilosas; 

V - coordenar a inserção de informações de 
monitoramento territorial e ambiental no Sistema Indigenista 
de Informações – SII. 

Art. 187. Ao Serviço de Análise – SEAN compete: 
I - gerir e controlar as informações relativas às ações de 

vigilância, às operações de fiscalização, de combate a 
incêndios e de retirada de invasores das terras indígenas;  

II - elaborar estudos e análises referentes ao 
monitoramento territorial de terras indígenas; e 

III - analisar diagnósticos regionais e subsidiar a 
coordenação geral no planejamento de atividades. 

 
 
Art. 188. À Coordenação de Prevenção de Ilícitos COPI 

compete: 
I - coordenar a elaboração, analisar e aprovar os planos de 

trabalho e relatórios de atividades de prevenção de ilícitos 
elaborados pelos Serviços de Gestão Ambiental e Territorial 
pelas Frentes de Proteção Etno ambiental; 

II - articular as políticas de prevenção de ilícitos em terras 
indígenas com órgãos afins; 

III - coordenar planos de capacitação sobre as ações de 
proteção territorial, monitoramento e prevenção de ilícitos 
em terras indígenas para indígenas, servidores e parceiros; 

IV - apoiar a CGGAM a construção e implementação de 
mecanismos de pagamento por serviços ambientais e 
mudanças climáticas, garantindo a participação indígena; 

V - elaborar diretrizes para a proteção territorial no 
âmbito dos processos de licenciamento ambiental; 

VI - analisar e monitorar subsidiariamente, os PBA e os 
Planos Emergenciais, no âmbito do licenciamento ambiental, 
no que se refere às atividades de vigilância, fiscalização e 
prevenção de ilícitos nas terras indígenas; e 

VII - coordenar ações voltadas à formação de brigadistas 
e monitores territoriais indígenas, em articulação 
intersetorial e interinstitucional. 

VIII - estruturar e capacitar equipes para o exercício do 
poder de policia da FUNAI na proteção dos povos e terras 
indígenas. 

 
Art. 189. Ao Serviço de Capacitação - SECAP compete: 
I - elaborar e acompanhar os planos de capacitação em 

atividades voltadas à proteção territorial, monitoramento e 
prevenção de ilícitos em terras indígenas, em articulação 
intersetorial e interinstitucional para indígenas, servidores e 
parceiros; e 

II - apoiar as ações de grupos de prevenção à incêndios e 
monitores territoriais indígenas. 

 
Art. 190. À Coordenação de Fiscalização - COFIS compete: 
I - coordenar e analisar os planos de trabalho e relatórios 

de atividades de fiscalização elaborados pelos Serviços de 
Gestão Ambiental e Territorial e pelas Frentes de Proteção 
Etno ambiental; 

II - gerenciar situações de conflito territorial iminente ou 
instalado nas terras indígenas, coordenando o exercício do 
poder de polícia da FUNAI para a defesa dos povos e terras 
indígenas; 

III - planejar e coordenar as operações de fiscalização, 
retirada de invasores e de ocupantes de má-fé, em articulação 
intersetorial e interinstitucional; e 

IV - planejar e coordenar as ações de combate a incêndios 
nas terras indígenas, em articulação intersetorial e 
interinstitucional. 

 
Art. 191. Ao Serviço de Operações - SEOP compete: 
I - apoiar, orientar e acompanhar as equipes 

descentralizadas durante e após as operações de fiscalização, 
retirada de invasores e combate a incêndios nas terras 
indígenas, e na elaboração de relatórios; e  

II - levantar informações para subsidiar os planejamentos 
das ações e operações de fiscalização, retirada de invasores e 
combate a incêndios nas terras indígenas. 
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Art. 192. À Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recém 
Contatados – CGIIRC compete: 

I - promover a implementação de políticas, programas e 
ações de proteção territorial e a promoção e proteção dos 
direitos dos povos indígenas isolados ou de recente contato; 

II - coordenar e supervisionar ações de localização, 
monitoramento, contato e proteção dos índios isolados e de 
suas terras, bem como as ações voltadas a povos indígenas de 
recente contato executadas pelas Frentes de Proteção Etno 
ambiental; 

III - acompanhar e prestar informações sobre o 
planejamento, programação e execução orçamentária, física, 
financeira, quanto ao alcance das metas, iniciativas e 
indicadores das ações sob responsabilidade da Coordenação-
Geral, inclusive daquelas provenientes da aplicação da renda 
do patrimônio indígena; 

IV - participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos da Renda do Patrimônio Indígena com as 
Coordenações Regionais, e a participação efetiva das 
comunidades indígenas, no âmbito de sua competência; 

V - coordenar a interface das informações sobre as ações 
voltadas a povos indígenas isolados e de recente contato com 
as informações dos sistemas corporativos da FUNAI; e 

VI - coordenar o banco de dados sobre a presença de 
povos indígenas isolados e de recente contato; 

VII - fornecer, no âmbito de suas competências, subsídios 
e manifestações necessárias à regularidade do componente 
indígena do processo de licenciamento ambiental, sempre 
que solicitado pela CGLIC/DPDS; 

VIII - manifestar-se e articular-se junto à CGGAM/DPDS 
em relação aos Planos de Gestão Territorial e Ambiental de 
terras indígenas, bem como em relação às ações intersetoriais 
e interinstitucionais referentes a áreas protegidas 
sobrepostas ou contíguas às terras indígenas com presença 
de índios isolados e de recente contato; e 

IX - articular intersetorial e inter institucionalmente ações 
de formação de servidores de outras instituições com relação 
à política de recente contato e de proteção de povos indígenas 
isolados. 

X - participar da elaboração do plano de gestão e usufruto 
das terras indígenas jurisdicionadas às Frentes de Proteção 
Etno ambiental; 

XI - manifestar-se no âmbito de suas competências nos 
processos de emissão de atestados administrativos e de 
reconhecimento de limites. 

 
Art. 193. Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - receber, registrar, controlar e promover a distribuição 

e a expedição da documentação no âmbito da Coordenação-
Geral; 

III - executar as atividades de controle de material e de 
recursos humanos; e 

IV - controlar, sistematizar, consolidar e prestar 
informações sobre o planejamento, programação e execução 
orçamentária, física, financeira, quanto ao alcance das metas, 
iniciativas e indicadores das ações sob responsabilidade da 
Coordenação, inclusive daquelas provenientes da aplicação 
da renda do patrimônio indígena; 

 
Art. 194. Ao Serviço de Apoio às Frentes de Proteção 

Etnoambiental – SEAFPE compete: 
I - apoiar a execução articulada e o monitoramento dos 

planos de trabalho das Frentes de Proteção Etno ambiental 
com as Coordenações Regionais; 

II - apoiar as ações de proteção e promoção de direitos de 
povos indígenas isolados e de recente contato executadas 
pelas Frentes de Proteção Etno ambiental e Coordenações 
Regionais; e 

III - apoiar a Coordenação Geral na articulação 
intersetorial e interinstitucional no âmbito das ações de 
proteção e promoção de direitos de povos indígenas isolados 
e de recente contato. 

(Art. 194. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 
Art. 195. À Coordenação de Proteção e Localização de 

Índios Isolados – COPLII compete: 
I - planejar, coordenar e acompanhar a execução, pelas 

Frentes de Proteção Etno ambiental, das ações de localização, 
monitoramento, contato e proteção dos índios isolados e de 
suas terras; 

II - analisar planos de trabalho elaborados pelas Frentes 
de Proteção Etno ambiental e monitorar a sua 
implementação; 

III - acompanhar e manifestar-se sobre planos de trabalho 
das Coordenações Regionais em terras indígenas com uso 
compartilhado ou limítrofes a terras indígenas com presença 
de índios isolados; 

IV - sistematizar informações e analisar relatórios 
produzidos pelas Frentes de Proteção Etno ambiental, para 
subsidiar ações de proteção territorial e promoção de direitos 
dos povos indígenas isolados; 

V - coordenar a elaboração de propostas de restrição de 
uso para a proteção de índios isolados e apoiar a CGID com 
pesquisas e sistematização de informações nos 
procedimentos de identificação e delimitação de terras com 
presença de índios isolados; 

VI - controlar e analisar os pedidos de autorização de 
ingresso em terras indígenas com presença de povos 
indígenas isolados em articulação com as Frentes de Proteção 
Etno ambiental e com a finalidade de subsidiar e orientar a 
Presidência da FUNAI; 

VII - gerenciar o banco de dados de localização de 
referências de povos indígenas isolados. 

 
Art. 196. Ao Serviço de Apoio à Proteção e Localização de 

Índios Isolados – SEAPLII compete: 
I - apoiar a análise, e acompanhamento das ações 

executadas pelas Frentes de Proteção Etno ambiental para a 
proteção e localização de índios isolados; e 

II - sistematizar, qualificar e inserir informações sobre 
índios isolados em banco de dados específico; e 

III - apoiar na elaboração de informações técnicas e 
pareceres que fundamentem ações de proteção e localização 
de índios isolados. 

(Art. 196. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 
Art. 197. À Coordenação de Políticas para Povos Indígenas 

de Recente Contato – COPIRC compete: 
I - coordenar a elaboração de diretrizes para as políticas 

voltadas à proteção e promoção dos direitos dos povos 
indígenas de recente contato; 

II - manifestar-se intersetorial e interinstitucionalmente e 
controlar a implementação de políticas sociais universais 
junto aos povos indígenas de recente contato; 

III - coordenar ações voltadas a atividades produtivas e de 
subsistência para povos indígenas de recente contato, e ações 
de esclarecimento junto a povos indígenas de recente contato, 
quando cabível, sobre acesso a benefícios previdenciários e 
de seguridade social, em articulação intersetorial; 

IV - coordenar, monitorar e articular a implementação de 
políticas, programas e ações governamentais e da sociedade 
civil voltadas à proteção e promoção dos direitos das 
populações indígenas de recente contato; 

V - analisar planos de trabalho elaborados pelas Frentes 
de Proteção Etno ambiental e monitorar a sua 
implementação; 
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VI - acompanhar e manifestar-se sobre planos de trabalho 
das Coordenações Regionais em terras indígenas com uso 
compartilhado ou limítrofes a terras indígenas com presença 
de povos indígenas de recente contato; 

VII - sistematizar informações e analisar relatórios 
produzidos pelas Frentes de Proteção Etno ambiental, para 
subsidiar ações de proteção territorial e promoção de direitos 
dos povos indígenas de recente contato e gerenciar o banco 
de dados da localização de referências de povos indígenas de 
recente contato; 

VIII - apoiar a CGID com pesquisas e sistematização de 
informações nos procedimentos de identificação e 
delimitação de terras com presença de povos indígenas de 
recente contato; e 

IX - controlar e analisar os pedidos de autorização de 
ingresso em terras indígenas com presença de povos 
indígenas de recente contato em articulação com as Frentes 
de Proteção Etno ambiental e com a finalidade de subsidiar e 
orientar a Presidência da FUNAI. 

 
Art.198. Ao Serviço de Apoio á Políticas para Povos 

Indígenas de Recente Contato – SEAPIRC compete: 
I - apoiar a análise, e acompanhamento das ações 

executadas pelas Frentes de Proteção Etno ambiental para a 
proteção e promoção de direitos de povos indígenas de 
recente contato; e 

II - sistematizar, qualificar e inserir informações sobre 
povos indígenas de recente contato em banco de dados 
específico; e 

III - apoiar na elaboração de informações técnicas e 
pareceres que fundamentem ações de proteção e promoção 
de direitos de povos indígenas de recente contato. 

(Art. 198. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 
Seção IV 

Dos Órgãos Colegiados 
 
Art. 199. À Diretoria Colegiada compete: 
I - estabelecer diretrizes e estratégias da FUNAI; 
II - acompanhar e avaliar a execução de planos e ações da 

FUNAI, e determinar as medidas de ajustes necessárias ao 
cumprimento dos seus objetivos;  

III - examinar e propor ações para a proteção territorial e 
promoção dos povos indígenas; 

IV - deliberar sobre questões propostas pelo Presidente 
ou pelos membros da Diretoria Colegiada; 

V - analisar e aprovar o plano de ação estratégica e a 
proposta orçamentária da FUNAI, e estabelecer metas e 
indicadores de desempenho vinculados a programas e 
projetos; 

VI - analisar e aprovar o plano de aplicação da renda do 
patrimônio indígena, a ser submetido à análise e aprovação 
do Ministro de Estado da Justiça; 

VII - analisar e aprovar relatório anual e prestação de 
contas com avaliação dos programas e ações na área de 
atuação da FUNAI; 

VIII - analisar e aprovar programa de formação, 
treinamento e capacitação técnica para os servidores efetivos 
do quadro da FUNAI; 

IX - analisar e identificar fontes de recursos internos e 
externos para viabilização das ações planejadas pela FUNAI; 

X - analisar e aprovar o plano anual de fiscalização das 
terras indígenas; 

XI - analisar e aprovar as proposições remetidas pelos 
Comitês Regionais; e 

XII - examinar e propor o local da sede dos órgãos 
descentralizados da FUNAI. 

 
Art. 200. Aos Comitês Regionais compete: 

I - colaborar na formulação de políticas públicas de 
proteção e promoção territorial dos povos indígenas em sua 
região de atuação; 

II - propor ações de articulação com os outros órgãos dos 
governos estaduais e municipais e organizações não 
governamentais; 

III - colaborar na formulação do planejamento anual para 
a região; e 

IV - apreciar o relatório anual e a prestação de contas da 
Coordenação Regional. 

 
Art. 201. Ao Conselho Fiscal compete exercer a 

fiscalização da administração econômica e financeira da 
FUNAI e do patrimônio indígena. 

 
Seção V 

Dos Órgãos Descentralizados 
 
Art. 202. Às Coordenações Regionais – CR compete: 
 
I - supervisionar técnica e administrativamente as 

coordenações técnicas locais, exceto aquelas que estejam sob 
subordinação das Frentes de Proteção Etno ambiental, e de 
outros mecanismos de gestão localizados em suas áreas de 
jurisdição, e representar política e socialmente o Presidente 
da FUNAI na região; 

II - coordenar e monitorar a implementação de ações 
relacionadas à administração orçamentária, financeira, 
patrimonial e de pessoas, realizadas pelas Frentes de 
Proteção Etno ambiental; 

III - coordenar, implementar e monitorar as ações de 
proteção territorial e promoção dos direitos socioculturais 
dos povos indígenas; 

IV - implementar ações de promoção ao desenvolvimento 
sustentável dos povos indígenas e de etno desenvolvimento 
econômico; 

V - implementar ações de promoção e proteção social; 
VI - preservar e promover a cultura indígena;  
VII - apoiar a implementação de políticas para a proteção 

territorial dos povos indígenas isolados e de recente contato; 
VIII - apoiar o monitoramento territorial nas terras 

indígenas; 
IX - apoiar as ações de regularização fundiária de terras 

indígenas sob a sua jurisdição, em todas as etapas do 
processo; 

X - implementar ações de preservação do meio ambiente; 
XI - implementar ações de administração de pessoal, 

material, patrimônio, finanças, contabilidade e serviços 
gerais. 

XII - monitorar e apoiar as políticas de educação e saúde 
para os povos indígenas. 

XIII - elaborar os planos de trabalho regional; e 
XIV - promover o funcionamento do Comitê Regional em 

sua área de atuação. 
§ 1.º As Coordenações Regionais poderão ter sob sua 

subordinação Coordenações Técnicas Locais, na forma 
definida em ato do Presidente da FUNAI. 

§ 2.º Na sede das Coordenações Regionais poderão 
funcionar unidades da Procuradoria Federal Especializada. 

 
Art. 203. À Divisão Técnica – DIT compete: 
 
I - prestar apoio técnico à elaboração dos planos de 

trabalho regionais sob responsabilidade da Coordenação 
Regional; 

II - coordenar e supervisionar tecnicamente a 
implementação, pelas Coordenações Técnicas Locais, dos 
planos, projetos e atividades; 
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III - coordenar e supervisionar a execução das atividades 
relacionadas à administração orçamentária, financeira, 
patrimonial e de pessoas, pelos Serviços que integram a 
Coordenação Regional, pelas Coordenações Técnicas Locais e 
pelas Frentes de Proteção Etno ambiental; 

IV - coordenar e supervisionar a execução orçamentária e 
financeira dos projetos e atividades de monitoramento 
territorial, gestão ambiental, etno desenvolvimento 
econômico, realizada pelo Serviço de Gestão Ambiental e 
Territorial – SEGAT e pelas Coordenações Técnicas Locais; 

V - realizar o planejamento e orientar a execução 
orçamentária e financeira relativos aos projetos e atividades 
de promoção e proteção dos direitos sociais dos povos 
indígenas, em consonância com as diretrizes e orientações 
técnicas emanadas da Coordenação-Geral de Promoção dos 
Direitos Sociais – CGPDS; 

VI - coordenar, supervisionar e apoiar a execução de 
projetos e atividades de promoção e proteção dos direitos 
sociais das comunidades indígenas, realizada pelas 
Coordenações Técnicas Locais; 

VII - realizar o planejamento e orientar a execução 
orçamentária e financeira relativos às ações de educação 
diferenciada e especifica para os povos indígenas, em 
consonância com as diretrizes e orientações técnicas 
emanadas da Coordenação-Geral de Promoção a Cidadania - 
CGPC; 

VIII - prover os meios logísticos necessários à execução 
das ações de regularização fundiária de terras indígenas sob 
a sua jurisdição em todas as etapas do processo; e 

IX - prover os meios logísticos necessários à execução das 
ações da Corregedoria e da Auditoria Interna;  

X - controlar, sistematizar e consolidar informações sobre 
planejamento, programação e execução orçamentária, física e 
financeira, quanto ao alcance das metas e indicadores das 
ações sob responsabilidade da Coordenação Regional; e 

XI - supervisionar a execução das ações voltadas à 
preservação e proteção do patrimônio cultural indígena. 

 
Art. 204. Ao Serviço de Gestão Ambiental e Territorial – 

SEGAT compete: 
I - realizar diagnósticos regionais de gestão territorial e 

ambiental das terras indígenas jurisdicionadas à 
Coordenação Regional, em consonância com as diretrizes e 
orientações técnicas emanadas das Coordenações Gerais da 
FUNAI responsáveis por essas temáticas; 

II - elaborar os planos de trabalho das ações de 
monitoramento territorial, gestão ambiental, etno 
desenvolvimento econômico, em articulação com as 
Coordenações Técnicas Locais, e em consonância com as 
diretrizes e orientações técnicas emanadas das Coordenações 
Gerais da FUNAI responsáveis por essas temáticas; 

III - apoiar, acompanhar e executar as ações de 
monitoramento territorial, gestão ambiental, etno 
desenvolvimento econômico, em articulação com as 
Coordenações Técnicas Locais, e em consonância com as 
diretrizes e orientações técnicas emanadas das Coordenações 
Gerais da FUNAI responsáveis por essas temáticas; 

IV - elaborar relatórios de execução das atividades de 
monitoramento territorial, gestão ambiental e etno 
desenvolvimento econômico em consonância com as 
diretrizes e orientações técnicas emanadas das Coordenações 
Gerais da FUNAI responsáveis por essas temáticas; 

V - promover a articulação e a interface das ações voltadas 
ao monitoramento territorial, etno desenvolvimento 
econômico e gestão ambiental das terras indígenas; 

VI - executar ações de qualificação de reivindicações por 
demarcações de terras indígenas, em consonância com as 
diretrizes e orientações técnicas emanadas da Coordenação-
Geral de Identificação e Delimitação – CGID; 

VII - apoiar e acompanhar a execução das ações de 
regularização fundiária de terras indígenas sob a sua 
jurisdição da Coordenação Regional, sob a coordenação da 
Diretoria de Proteção Territorial; 

VIII - acompanhar os processos de licenciamento 
ambiental de empreendimentos que afetem terras indígenas, 
em consonância com as diretrizes e orientações técnicas 
emanadas da Coordenação-Geral de Gestão Ambiental – 
CGGAM; 

IX - apoiar e acompanhar as ações voltadas à proteção 
territorial dos grupos indígenas isolados em articulação com 
as Frentes de Proteção Etno ambiental, em consonância com 
as diretrizes e orientações técnicas emanadas da 
Coordenação-Geral de Políticas para Povos Indígenas 
Isolados e de Recente Contato – CGIIRC; e 

X - formular ações voltadas à educação para 
sustentabilidade das terras indígenas, em articulação com as 
Coordenações Técnicas Locais, e em consonância com as 
diretrizes e orientações técnicas emanadas da Coordenação 
Geral de Promoção da Cidadania, Coordenação Geral de Etno 
desenvolvimento e Coordenação-Geral de Gestão Ambiental. 

 
Art. 205. Ao Serviço de Apoio Administrativo – SEAD 

compete: 
I - executar as atividades de apoio administrativo; 
II - programar e executar as atividades relativas às áreas 

de administração, material e patrimônio, transporte e 
manutenção, documentação, obras e serviços, informática e 
telecomunicações;  

III - orientar e acompanhar as atividades inerentes à 
gestão de pessoas; em consonância com as diretrizes 
emanadas da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da 
FUNAI; 

IV - controlar e executar as atividades inerentes às áreas 
de protocolo, arquivo, recebimento e expedição de 
documentos e publicação dos atos administrativos; e 

V - realizar as atividades de concessão de diárias e 
passagens e monitorar a apresentação das respectivas 
prestações de contas, no âmbito da Coordenação Regional. 

 
Art. 206. Ao Núcleo de Gestão em Tecnologia da 

Informação – NUTINF compete: planejar as contratações das 
soluções de tecnologia da informação relacionadas à 
Coordenação Regional e realizar as atividades de gestão dos 
respectivos contratos. 

 
Art. 207. Ao Núcleo de Gestão de Pessoal - NUPES 

compete: 
I - executar as atividades de gestão de pessoas 

relacionadas a controle de lotação, movimentação, 
frequência, férias, afastamentos, concessão de diárias e 
passagens, prestação de contas de viagens; e 

II - realizar os procedimentos relacionados às avaliações 
individuais dos servidores lotados nas Coordenações 
Regionais, nas Coordenações Técnicas Locais e nas 
Coordenações das Frentes de Proteção Etno ambiental. 

 
Art. 208. Ao Serviço de Planejamento e Orçamento – 

SEPLAN compete: 
I - planejar, executar e controlar as atividades relativas à 

administração orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil dos recursos descentralizados pela FUNAI para a 
execução das ações sob responsabilidade da Coordenação 
Regional; 

II - executar e controlar as atividades relativas à 
administração orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil dos recursos descentralizados para a execução das 
ações sob responsabilidade das Frentes de Proteção Etno 
ambiental; 
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III - elaborar Plano de Aplicação da Renda do Patrimônio 
Indígena e acompanhar a sua execução; 

IV - analisar as prestações de contas de convênios e de 
instrumentos congêneres; e 

V - elaborar e sistematizar informações relativas à 
execução das ações sob responsabilidade da Coordenação 
Regional; para compor a prestação de contas anual. 

 
Art. 209. Às Coordenações das Frentes de Proteção Etno 

ambiental – CFPE compete: 
I - proteger os povos indígenas isolados, assegurando o 

exercício de sua liberdade, cultura e atividades tradicionais; 
II - promover o levantamento de informações relativas à 

presença e localização de índios isolados; 
III - coordenar as ações locais de proteção e promoção dos 

povos indígenas de recente contato; 
IV - fornecer subsídios à Diretoria de Proteção Territorial 

para disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas 
com a presença de índios isolados; e 

V - supervisionar técnica e administrativamente as 
coordenações técnicas locais que estiverem sob sua 
subordinação. 

§ 1.º As Frentes de Proteção Etno ambiental serão 
dirigidas por coordenadores, sob a orientação e supervisão da 
Diretoria de Proteção Territorial.  

§ 2.º Ato do Presidente da FUNAI definirá as áreas e terras 
indígenas de atuação das Coordenações das Frentes de 
Proteção Etno ambiental. 

§ 3.º As Coordenações das Frentes de Proteção Etno 
ambiental poderão ter sob sua subordinação Coordenações 
Técnicas Locais, na forma definida em ato do Presidente da 
FUNAI. (Art. 209. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 
Art. 210. As Coordenações das Frentes de Proteção Etno 

ambiental deverão executar e prestar contas dos planos de 
trabalhos para a proteção de direitos dos povos indígenas 
isolados e de recente contato. 

 
Art. 211. As ações, citadas no artigo 206, inciso III, serão 

implementadas pelas Coordenações das Frentes de Proteção 
Etno ambiental, sob orientação da CGIIRC. 

 
Art. 212. Coordenações das Frentes de Proteção Etno 

ambiental, na sua área de jurisdição poderão participar dos 
Comitês Regionais. 

 
Art. 213. Aos Serviços de Proteção e Promoção Etno 

ambiental – SEPE compete: 
I - executar ações voltadas à localização, monitoramento, 

vigilância, proteção e promoção dos direitos de índios 
isolados ou de recente contato; 

II - prestar apoio técnico, logístico e operacional 
necessários à realização das atividades de campo; 

III - elaborar relatórios sobre a execução e resultados das 
ações de proteção etno ambiental; 

IV - zelar, guardar e realizar a manutenção dos 
instrumentos de trabalho e patrimônios da FUNAI utilizados 
em campo. 

 
Art. 214. Às Coordenações Técnicas Locais – CTLs 

compete: 
 
I - planejar e implementar ações de promoção e proteção 

dos direitos sociais dos povos indígenas, de etno 
desenvolvimento e de proteção territorial, em conjunto com 
os povos indígenas e sob orientação técnica das áreas afins da 
sede da FUNAI; 

 

II - implementar ações para a localização, monitoramento, 
vigilância, proteção e promoção dos direitos de índios 
isolados ou de recente contato em sua área de atuação, nos 
casos específicos de subordinação da Coordenação Técnica 
Local à Frente de Proteção Etno ambiental, conforme definido 
em ato do Presidente da FUNAI; 

III - implementar ações para a preservação e proteção do 
patrimônio cultural indígena; e 

IV - articular-se com outras instituições públicas e da 
sociedade civil para a consecução da política indigenista, em 
sua área de atuação. 

(Art. 214. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 
 

Seção VI 
Do Órgão Científico-Cultural 

 
Art. 215. Ao Museu do Índio – MI compete: 
I - resguardar, sob o ponto de vista material e científico, as 

manifestações culturais representativas da história e 
tradições das populações étnicas indígenas brasileiras, bem 
como coordenar programas de estudos e pesquisas de campo, 
nas áreas de etnologia indígena e indigenismo e divulgar 
estudos e investigações sobre as sociedades indígenas;  

II - planejar e executar a política de preservação, 
conservação e proteção legal dos acervos institucionais-
etnográficos, textuais, imagéticos e bibliográficos com 
objetivo cultural, educacional e científico; 

III - coordenar o estudo, pesquisa e inventário dos acervos 
visando produzir informações sistematizadas e difundi-las à 
sociedade e em especial aos povos indígenas; 

IV - implementar ações voltadas para garantir a autoria e 
propriedade coletiva dos bens culturais das sociedades 
indígenas e o aperfeiçoamento dos mecanismos para sua 
proteção; 

V - coordenar e controlar as atividades relativas à gestão 
de recursos orçamentários e financeiros; e 

VI - coordenar, controlar os contratos, licitações, 
convênios, ajustes e acordos, gestão de pessoal, serviços 
gerais, material e patrimônio, manutenção, logística e eventos 
no seu âmbito. 

 
Art. 216. Ao Serviço de Gabinete – SEGAB compete: 
I - prestar apoio técnico à Direção no acompanhamento e 

avaliação dos trabalhos realizados pelas unidades do Museu 
do Índio e na organização dos serviços administrativos do 
Gabinete; e 

II - executar atividades de assessoria de Comunicação 
Social nas áreas de divulgação junto à imprensa, pesquisa, 
redação e edição de publicações sobre as atividades culturais 
da instituição. 

 
Art. 217. Ao Serviço de Atividades Culturais – SEAC 

compete: 
I - supervisionar as visitas escolares e executar as 

atividades de recepção ao público visitante; 
II - conceber e organizar material informativo para 

divulgação e empréstimo; 
III - desenvolver atividades de educação não formal; 
IV - desenvolver os projetos educativos e a comunicação 

com o público visitante nas exposições do Museu do Índio; 
V - desenvolver atividades e eventos culturais para o 

público em geral; 
VI - realizar estudos de público participante dos eventos 

do Museu do Índio; 
VII - produzir os eventos culturais no Museu do Índio; e 
VIII - planejar e acompanhar a itinerância de exposições 

do Museu do Índio em outras instituições. 
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Art. 218. Ao Núcleo de Atendimento ao Público - NUAP 
compete organizar e agendar visitas aos espaços expositivos 
do Museu do Índio. 

 
Art. 219. Ao Núcleo de Produtos Culturais - NUPROC 

compete produzir e distribuir material de natureza cultural 
sobre as atividades do Museu do Índio. 

 
Art. 220. À Coordenação de Administração – COAD 

compete: 
I - planejar, coordenar, controlar, orientar e acompanhar 

as atividades relativas à gestão de recursos orçamentários e 
financeiros, contratos, licitações, convênios, ajustes e 
acordos, pessoal, serviços gerais, material e patrimônio, 
manutenção, logística e eventos no âmbito do Museu do Índio; 

II - proceder ao registro da conformidade de gestão. 
 
Art. 221. Ao Núcleo de Pessoal - NUPES compete executar 

as atividades de gestão de pessoas relacionadas a controle de 
lotação, movimentação, frequência, férias, afastamentos, 
concessão de diárias e passagens, prestação de contas de 
viagens. 

 
Art. 222. Ao Serviço de Execução Orçamentária e 

Financeira - SEOF compete: 
I - elaborar a proposta orçamentária anual do Museu do 

Índio; 
II - realizar as atividades de execução orçamentária e 

financeira dos recursos alocados ao Museu do Índio; e 
III - atualizar o rol de responsáveis. 
 
Art. 223. Ao Serviço de Contratos e Licitações - SECOL 

compete: 
I - formular e implementar o plano anual de licitações do 

Museu do Índio; 
II - executar as atividades relativas à instrução e à 

formalização dos processos de licitação; 
III - elaborar contratos, acompanhar e fiscalizar a sua 

execução; 
IV - executar os procedimentos operacionais dos sistemas 

oficiais referentes à gestão de contratos e convênios, bem 
como o de cadastro de fornecedores; e 

V - operacionalizar os sistemas oficiais referentes à gestão 
de contratos e convênios e ao cadastro de fornecedores. 

 
Art. 224. Ao Núcleo de Compras - NUCOMP compete: 

realizar pesquisas de preços e fazer os registros das compras 
e contratações por inexigibilidade e dispensa de licitações. 

 
Art. 225. Ao Serviço de Logística - SELOG compete: 
I - executar as atividades de suporte logístico à 

organização de exposições e eventos; 
II - executar as atividades inerentes à manutenção e 

conservação das instalações internas e externas no Museu do 
Índio; 

III - acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de 
vigilância patrimonial, limpeza e conservação, nas 
dependências do Museu do Índio; e 

IV - supervisionar, acompanhar e fiscalizar a instalação de 
equipamentos. 

 
Art. 226. Ao Núcleo de Patrimônio - NUPAT compete: 

registrar, controlar, guardar, distribuir os bens patrimoniais, 
elaborar inventários e demonstrativos patrimoniais. 

 
Art. 227. Ao Núcleo de Transporte - NUTRANS compete: 

gerenciar a utilização dos veículos e o transporte de materiais 
e equipamentos e controlar o consumo de combustível. 

 
 

Art. 228. Ao Núcleo de Almoxarifado - NUAL compete: 
I - receber, conferir, aceitar, atestar o recebimento, 

registrar a entrada, classificar, armazenar e distribuir 
materiais de consumo; e 

II - elaborar relatórios de controle de estoque. 
 
Art. 229. Ao Serviço de Gestão da Renda Indígena e 

Recursos Próprios - SEGER compete: 
I - gerenciar as receitas provenientes da venda de 

artefatos e produtos indígenas, da visitação do público em 
geral, da prestação de serviços técnicos e demais formas de 
arrecadação resultantes de atividades e eventos promovidos 
pelo Museu do Índio;  

II - planejar eventos e gerenciar a execução de projetos de 
comercialização de produtos resultantes das ações de 
promoção cultural desenvolvidas ou apoiadas pelo Museu do 
Índio; e 

III - gerenciar as unidades que comercializam produtos 
culturais indígenas no âmbito da FUNAI. 

 
Art. 230. À Coordenação Técnico-Científica – COTEC 

compete: 
I - coordenar a implementação de programas e ações 

voltados à preservação e proteção do patrimônio cultural 
indígena, pesquisas e divulgação científica; 

II - apoiar o desenvolvimento de atividades culturais e 
científicas; 

III - desenvolver ações voltadas à gestão da informação; 
IV - implementar o desenvolvimento de instrumentos de 

pesquisa e consulta, para a disseminação dos registros 
históricos e culturais do acervo; 

V - elaborar e coordenar os projetos de cooperação 
técnico-científica; 

VI - planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades 
desenvolvidas pelas equipes de consultores e pesquisadores 
indígenas e não indígenas participantes dos projetos do 
Museu do Índio; 

VII - acompanhar a programação das atividades das 
unidades do Museu do Índio; e 

VIII - planejar e coordenar os trabalhos desenvolvidos 
pelas unidades descentralizadas do Museu do Índio. 

 
Art. 231. Ao Centro Ikuiapá – Cuiabá, cuja denominação 

para efeitos de divulgação será Centro Cultural Ikuiapá, 
compete: 

I - desenvolver ações de promoção do patrimônio 
material e imaterial das sociedades indígenas situadas no 
Centro-Oeste; 

II - realizar atividades relativas à preservação, pesquisa e 
divulgação dos acervos sob sua responsabilidade; e 

III - capacitar representantes dos povos indígenas em 
documentação etnográfica e audiovisual. 

 
Art. 232. Ao Centro Audiovisual – Goiânia, cuja 

denominação para efeitos de divulgação será Centro de 
Formação Audiovisual Guaiás, compete: 

I - capacitar representantes dos povos indígenas em 
técnicas de registro audiovisual; e 

II - promover a preservação e divulgação de produtos 
audiovisuais. 

 
Art. 233. À Coordenação de Patrimônio Cultural – COPAC 

compete: 
I - realizar ações de promoção do conhecimento do 

patrimônio material e imaterial das sociedades indígenas; 
II - realizar as atividades relativas à guarda, preservação, 

consulta e exibição, orientação e acompanhamento do acesso 
aos acervos sob responsabilidade do Museu do Índio; 
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III - coordenar as atividades inerentes ao tratamento e 
processamento técnico dos documentos que compõem o 
acervo institucional, de natureza etnográfica, bibliográfica e 
arquivística, textual e audiovisual; 

IV - desenvolver pesquisas e metodologias para 
aprofundar conhecimentos, aperfeiçoar e validar técnicas 
com a finalidade de incorporação aos programas educativos e 
de divulgação cultural; e  

V - fiscalizar a aplicação da legislação de direitos autorais 
para a reprodução e a divulgação de seus conteúdos. 

 
Art. 234. Ao Núcleo de Biblioteca e Arquivo – NUBARQ 

compete: 
I - recolher, ordenar, analisar e organizar a documentação 

bibliográfica, textual e audiovisual sob a guarda do Museu do 
Índio; e 

II - controlar o fluxo de entrada e saída de documentos na 
instituição, mediante registro em protocolo. 

 
Art. 235. Ao Serviço do Patrimônio Cultural e 

Arquitetônico – SEPACA compete: 
I - realizar a classificação das coleções e o inventário dos 

acervos; 
II - desenvolver ações para a preservação e divulgação dos 

acervos e do patrimônio histórico arquitetônico do Museu do 
Índio; 

III - controlar e monitorar as condições de preservação 
dos acervos depositados nas reservas técnicas e em exibição, 
bem como o seu acondicionamento, armazenamento e 
transporte; 

IV - orientar, apoiar e executar os trabalhos de exposição 
dos documentos que compõem as coleções do Museu do 
Índio. 

V - executar trabalhos técnicos de conservação preventiva 
e de restauração nos documentos que compõem as coleções; 

VI - controlar informações dos processos de conservação 
preventiva referentes aos documentos e objetos submetidos 
à restauração. 

 
Art.236. Ao Núcleo de Laboratório de Conservação – 

NULAC compete: 
I - executar trabalhos técnicos de conservação preventiva 

e de restauração nos documentos que compõem as coleções, 
bem como de montagem de exposições; e 

II - controlar informações dos processos de conservação 
preventiva referentes aos documentos e objetos submetidos 
à restauração. 

 
Art. 237. Ao Serviço de Referências Documentais - SERED 

compete: 
I - executar serviços de identificação, classificação, 

registro e indexação da documentação etnográfica, 
arquivística e bibliográfica do Museu do Índio; 

II - controlar informações dos acervos; 
III - documentar os processos relacionados à implantação 

e gerenciamento do sistema informacional e de aplicativos de 
base de dados adotados pela instituição e registrar o histórico 
de rotinas, alterações ou ajustes efetuados; e 

IV - receber e orientar os usuários internos, os 
pesquisadores e o público em geral em trabalhos afetos aos 
respectivos tipos de acervos. 

 
Art. 238. À Coordenação de Divulgação Científica - CODIC 

compete: 
I - coordenar a realização de estudos e pesquisas em 

Etnologia Indígena, Indigenismo, Etno história, Antropologia, 
Linguística e outras disciplinas relacionadas às áreas de 
atuação do Museu do Índio; 

 

II - planejar, acompanhar e avaliar a realização e a 
divulgação de atividades culturais e científicas que 
contemplem a promoção do patrimônio cultural dos povos 
indígenas; 

III - coordenar o programa de publicações de livros, 
catálogos e materiais de divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos pelas unidades do Museu do Índio; e  

IV - acompanhar as políticas culturais para povos 
indígenas desenvolvidas por outros órgãos do governo 
federal, estadual e municipal. 

 
Art. 239. Ao Serviço de Estudos e Pesquisas - SEESP 

compete: 
 
I - realizar estudos e pesquisas em Etnologia Indígena, 

Indigenismo, Etno história, Antropologia, Linguística e outras 
disciplinas relacionadas às áreas de atuação do Museu do 
Índio; 

II - apoiar e implementar ações de promoção do 
patrimônio cultural dos povos indígenas; 

III - organizar cursos, oficinas, seminários, encontros e 
outras atividades científicas; 

IV - elaborar informações técnicas, relatórios, estudos, 
levantamentos documentais e bibliográficos para subsidiar 
atividades e projetos de pesquisa; e 

V - atender a pesquisadores e estudantes universitários. 
 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

 
Art. 240. Ao Presidente incumbe: 
 
I - exercer a representação política da FUNAI; 
II - formular os planos de ação da entidade e estabelecer 

as diretrizes para o cumprimento da política indigenista; 
III - articular-se com órgãos e entidades públicas e 

instituições privadas; 
IV - gerir o Patrimônio Indígena e estabelecer normas 

sobre sua gestão; 
V - representar a FUNAI judicial e extrajudicialmente, 

podendo delegar poderes; 
VI - decidir sobre a aquisição e alienação de bens móveis 

e imóveis da FUNAI e do Patrimônio Indígena, ouvido o 
Conselho Fiscal; 

VII - assinar convênios, acordos, ajustes e contratos de 
âmbito nacional; 

VIII - ratificar os atos de dispensa ou de declaração de 
inexigibilidade das licitações, nos casos prescritos em lei; 

IX - editar instruções sobre o poder de polícia nas terras 
indígenas; 

X - submeter à aprovação do Ministro de Estado da Justiça 
a proposta orçamentária da entidade; 

XI - apresentar, trimestralmente, ao Conselho Fiscal, os 
balancetes da FUNAI e do Patrimônio Indígena e, anualmente, 
as prestações de contas; 

XII - ordenar despesas, inclusive da renda indígena; 
XIII - empossar os membros do Conselho Fiscal; 
XIV - nomear e empossar os membros do Comitê 

Regional; 
XV - dar posse e exonerar servidores; 
XVI - delegar competência; 
XVII - editar atos normativos internos e zelar pelo seu fiel 

cumprimento; e 
XVIII - supervisionar e coordenar as atividades das 

unidades organizacionais da FUNAI, mediante 
acompanhamento dos órgãos da estrutura básica; e 

XIX - definir a sede dos órgãos descentralizados da FUNAI. 
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Art. 241. Ao Chefe de Gabinete, ao Procurador Chefe, aos 
Diretores, aos Coordenadores Gerais, ao Diretor do Museu e 
aos demais dirigentes compete planejar, coordenar e 
supervisionar a implementação de ações das unidades 
organizacionais nas suas respectivas áreas de competência. 

Parágrafo único. Compete, ainda, aos Coordenadores 
Regionais a representação política e social do Presidente nas 
suas regiões de jurisdição. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 242. Aos servidores com funções não especificadas 

neste Regimento caberá exercer as atribuições que lhes forem 
cometidas por seus superiores imediatos, com o propósito de 
cumprir os objetivos e finalidades da FUNAI. 

 
Art. 243. Os Coordenadores Regionais poderão propor a 

estruturação de núcleos para a execução de atividades 
específicas na sua área de atuação, cuja criação e 
detalhamento das competências serão definidos em ato do 
Presidente da FUNAI. 

 
Art. 244. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 

aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados 
pelo Presidente da FUNAI. 

 

 
 

DECRETO Nº 8.593, DE 17 DE DEZEMBRO DE 201514 
 
Dispõe sobre a criação do Conselho Nacional de Política 

Indigenista - CNPI e dá outras providências. 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Ministério da Justiça, o 

Conselho Nacional de Política Indigenista - CNPI, órgão 
colegiado de caráter consultivo responsável pela elaboração, 
acompanhamento e implementação de políticas públicas 
voltadas aos povos indígenas. 

 
Art. 2º Compete ao Conselho Nacional de Política 

Indigenista: 
I - propor objetivos, princípios e diretrizes para políticas 

públicas voltadas aos povos indígenas; 
II - propor prioridades e critérios para a condução da 

política indigenista, respeitada a legislação em vigor; 
III - acompanhar a execução das ações das políticas 

públicas voltadas aos povos indígenas; 
IV - apoiar a integração e a articulação dos órgãos 

governamentais e organismos não governamentais 
integrantes do CNPI que atuem junto aos povos indígenas ou 
cujas ações possam sobre eles repercutir; 

                                                           
14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8593.htm 

V - incentivar a implementação e a harmonização entre as 
políticas públicas específicas, diferenciadas e direcionadas 
aos povos indígenas; 

VI - propor a realização das Conferências Nacionais de 
Política Indigenista; 

VII - apoiar a promoção, em articulação com os órgãos de 
governo e entidades indigenistas, de campanhas educativas 
sobre os direitos dos povos indígenas e sobre o respeito à sua 
diversidade étnica e cultural; 

VIII - propor ações de formação técnica para qualificar a 
atuação dos agentes governamentais e dos representantes 
dos povos indígenas na política indigenista; 

IX - apoiar e incentivar a realização de eventos 
organizados pelos povos indígenas, especialmente para o 
debate e o aprimoramento das propostas de políticas a eles 
dirigidas; 

X - acompanhar a elaboração e a execução do orçamento 
da União, no âmbito das políticas públicas voltadas aos povos 
indígenas; 

XI - contribuir para a construção de um sistema de 
informações que integre em uma plataforma única e de fácil 
acesso as diversas bases de dados existentes sobre população, 
saúde, educação, territorialidade e outras questões 
relevantes dos povos indígenas do País; 

XII - monitorar e, eventualmente, receber e encaminhar, 
denúncias de ameaça ou violação dos direitos de comunidade 
ou povo indígena enviadas aos órgãos competentes, 
recomendando providências; 

XIII - elaborar seu regimento interno, que deverá ser 
aprovado pelo Ministro de Estado da Justiça; e 

XIV - acompanhar propostas normativas e decisões 
administrativas e judiciais que possam afetar os direitos dos 
povos indígenas. 

 
Art. 3º O CNPI, observada a paridade entre o Poder 

Executivo federal e os povos e organizações indígenas e 
entidades indigenistas, é composto por quarenta e cinco 
membros, sendo: 

I - quinze representantes do Poder Executivo federal, 
todos com direito a voto; 

II - vinte e oito representantes dos povos e organizações 
indígenas, sendo treze com direito a voto; e 

III - dois representantes de entidades indigenistas sem 
fins lucrativos que atuem há mais de cinco anos na atenção e 
no apoio aos povos indígenas em nível nacional, com direito a 
voto. 

 
Art. 4º Na composição estabelecida no art. 3º, deverão ser 

observados os seguintes critérios: 
I - um representante de cada um dos seguintes órgãos do 

Poder Executivo federal: 
a) Casa Civil da Presidência da República; 
b) Ministério da Justiça; 
c) Ministério da Defesa; 
d) Ministério da Educação; 
e) Ministério da Cultura; 
f) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome; 
g) Ministério da Saúde; 
h) Ministério de Minas e Energia; 
i) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
j) Ministério do Meio Ambiente; 
k) Ministério do Esporte; 
l) Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
m) Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos; 

14. Decreto Presidencial nº. 

8.593, de 17 de dezembro de 

2015 
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n) Secretaria de Governo da Presidência da República; e 
o) Fundação Nacional do Índio - Funai; e 
II - representantes de povos e organizações indígenas, 

respeitando suas diversidades étnicas e culturais, assegurada 
a participação de: 

a) onze titulares da região Amazônica; 
b) nove titulares das regiões Nordeste e Leste; 
c) cinco titulares das regiões Sul e Sudeste; e 
d) três titulares da região Centro-Oeste. 
§ 1º Os órgãos e entidades de que trata o inciso I do caput 

serão representados por seus titulares ou por representantes 
por eles designados e pelos respectivos suplentes. 

§ 2º Poderão ser indicados dois suplentes para cada 
representante. 

§ 3º A designação e a alteração de representantes se dará 
na forma prevista no regimento interno do CNPI. 

§ 4º Para os fins deste Decreto, as regiões a que se refere 
o caput compreendem os seguintes Estados: 

I - região Amazônica: Estados do Amazonas, Pará, Mato 
Grosso, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima e 
Amapá; 

II - regiões Nordeste e Leste: Estados do Ceará, Bahia, 
Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo; 

III - regiões Sul e Sudeste: Estados do Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro; e 

IV - região Centro-Oeste: Estados de Mato Grosso do Sul e 
Goiás e o Distrito Federal. 

§ 5º Os representantes dos povos e organizações 
indígenas localizados nas regiões de que tratam os incisos I a 
IV do § 4º serão escolhidos em reuniões convocadas e 
coordenadas pelas organizações indígenas regionais, 
assegurada a participação das organizações indígenas 
estaduais em todo o processo de escolha. 

§ 6º As reuniões de que trata o § 5º serão registradas em 
ata e amplamente divulgadas na área geográfica em que 
ocorrerão e observarão as regras previstas no regimento 
interno do CNPI. 

§ 7º Os povos e as organizações indígenas responsáveis 
pela realização das reuniões regionais encaminharão ao 
Ministro da Justiça, até sessenta dias antes do término do 
mandato de seus representantes, os nomes dos novos 
titulares e suplentes, juntamente com os documentos que 
demonstrem a regularidade do processo de escolha. 

§ 8º O Ministério Público Federal será convidado a 
participar das reuniões previstas no § 5º, as quais deverão ser 
acompanhadas por representante da Secretaria-Executiva do 
CNPI. 

§ 9º O mandato dos representantes indígenas será de 
quatro anos, respeitada a alternância de povos na 
representação, na forma estabelecida no regimento interno 
do CNPI. 

 
Art. 5º As entidades indigenistas de que trata o inciso III 

do caput do art. 3º serão escolhidas em reunião para a qual 
serão convidadas, no mínimo, cinco pessoas jurídicas de 
direito privado sem fins lucrativos. 

§ 1º As entidades indigenistas a que se refere o caput 
terão, obrigatoriamente, que ter atuado na promoção e defesa 
dos direitos indígenas por, no mínimo, cinco anos 
ininterruptos no País. 

§ 2º A participação das entidades mencionadas no caput 
será condicionada à apresentação, na forma do regimento 
interno do CNPI, dos seguintes documentos: 

I - atos constitutivos registrados em cartório; 
II - documentos de nomeação e posse dos seus dirigentes; 
III - últimos demonstrativos contábeis; 
IV - declaração de isenção fiscal; e 
V - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 

§ 3º O convite a que se refere o caput será feito por meio 
de edital publicado na imprensa oficial e pela indicação na 
página principal do sítio eletrônico do Ministério da Justiça. 

§ 4º O Ministério Público Federal será convidado a 
participar das reuniões previstas no caput, as quais também 
serão acompanhadas pelas organizações indígenas regionais 
e por representantes do CNPI indicados por seu Presidente. 

§ 5º O mandato dos representantes das entidades 
indigenistas, titulares e suplentes, será de quatro anos, 
admitida a reeleição por um único período subsequente. 

§ 6º No caso de vacância, o regimento interno do CNPI 
disporá sobre a substituição do representante da entidade. 

 
Art. 6º Representantes da Advocacia-Geral da União, da 

Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal 
terão assentos permanentes nas reuniões do CNPI, sem 
direito a voto. 

 
Art. 7º Poderão ser convidados a participar das reuniões 

do CNPI e colaborar com o desenvolvimento dos trabalhos 
representantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e de 
outros órgãos do Poder Executivo e representantes da 
sociedade civil e das organizações indígenas e indigenistas 
que não tenham assento no CNPI. 

 
Art. 8º O CNPI terá a seguinte estrutura: 
I - Presidência e Vice-Presidência; 
II - Secretaria-Executiva; 
III - Plenário; e 
IV - câmaras técnicas. 
 
Art. 9º A Presidência e a Vice-Presidência do CNPI serão 

exercidas, alternadamente, por representante do Poder 
Executivo federal e por representante da sociedade civil, com 
mandato de dois anos. 

§ 1º O representante do Poder Executivo federal que 
exercerá a Presidência ou Vice-Presidência do CNPI, na forma 
do caput, será o da Funai. 

§ 2º A primeira presidência do CNPI será exercida pelo 
Presidente da Funai. 

§ 3º O Presidente e Vice-Presidente do CNPI serão 
designados em ato do Ministro de Estado da Justiça. 

 
Art. 10. O Ministério da Justiça e a Funai exercerão, de 

forma compartilhada, a Secretaria-Executiva do CNPI e 
prestarão o suporte técnico e administrativo necessário ao 
seu funcionamento. 

 
Art. 11. O Plenário do CNPI se reunirá ordinariamente a 

cada três meses e, extraordinariamente, sempre que o 
Presidente ou a maioria absoluta dos seus membros o 
convocar. 

 
Art. 12. O CNPI poderá contar com até seis câmaras 

temáticas, permanentes e de composição paritária, para 
análise de assuntos específicos e relacionados às matérias de 
sua competência. 

Parágrafo único.  As câmaras temáticas serão compostas 
por membros do CNPI, indicados pelo Plenário. 

 
Art. 13. O regimento interno deverá detalhar o 

funcionamento do CNPI, dispondo sobre quórum e sobre as 
câmaras temáticas. 

§ 1º Será assegurado aos representantes dos povos 
indígenas o direito de se reunirem, ao menos uma vez, antes 
das reuniões ordinárias ou extraordinárias do CNPI. 

§ 2º A reunião de que trata o § 1º ocorrerá, 
preferencialmente, no dia imediatamente anterior ao da 
reunião do CNPI. 
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Art. 14. A Conferência Nacional de Política Indigenista 
constitui-se em instância de participação dos povos indígenas 
na formulação da política indigenista e terá seus resultados e 
conclusões considerados pelo CNPI na proposição das 
diretrizes de políticas públicas voltadas aos povos indígenas. 

 
Art. 15. A reunião para a escolha dos primeiros 

representantes indígenas e das entidades indigenistas no 
CNPI será realizada em até noventa dias após a publicação 
deste Decreto. 

 
Art. 16. A participação no CNPI será considerada 

prestação de serviço público relevante, não remunerada. 
 
Art. 17. O Poder Executivo federal arcará com diárias e 

passagens dos representantes indígenas e das entidades 
indigenistas que compõem o CNPI. 

Parágrafo único. Cabe aos órgãos e entidades que 
participam do CNPI custear as despesas de deslocamento e 
diárias dos seus respectivos representantes, mediante 
disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
Art. 18. As atas das reuniões do CNPI e o balanço 

semestral de suas atividades deverão ser disponibilizados 
por meio da página principal do sítio oficial do Ministério da 
Justiça, sem prejuízo de outras formas de divulgação que 
venham a ser estipuladas. 

 
Art. 19. A instalação do CNPI se dará no prazo de cento e 

vinte dias, contado da data de publicação deste Decreto. 
 
Art. 20.  O CNPI deliberará acerca do seu regimento 

interno na primeira reunião subsequente à sua instalação. 
 
Art. 21. Fica revogado o Decreto de 22 de março de 2006, 

que instituiu, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão 
Nacional de Política Indigenista. 

 
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Brasília, 17 de dezembro de 2015; 194º da 
Independência e 127º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
 

 
 
01. (PGE/MT – Procurador – FCC) Assinale a alternativa 

correta sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios. . 

(A) São de domínio da União. 
(B) As riquezas do solo são de usufruto da FUNAI, que 

possui a obrigação legal de reparti-las. 
(C) É vedado o aproveitamento do potencial energético 

em terra indígena. 
(D) É permitida a remoção definitiva dos grupos 

indígenas de suas terras, desde que haja autorização do 
Congresso Nacional, em caso de relevante interesse público. 

(E) É válida a alienação de terras indígenas, desde que o 
grupo esteja adaptado à cultura branca e assistido pela 
FUNAI. 

 
02. De acordo com a lei nº 5.371/1967, as rendas do 

Patrimônio Indígena serão administradas pela Fundação 
tendo em vista os seguintes objetivos: 

(A) emancipação econômica das tribos; 

(B) emancipação do patrimônio rentável; 
(C) emancipação dos serviços de assistência ao índio; 
(D) acréscimo econômico das tribos; 
(E) custeio do patrimônio rentável 
03. Analise o disposto na Lei 6.001/73, e marque certo ou 

errado: 
Serão respeitados os usos, costumes e tradições das 

comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de família, 
na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou 
negócios realizados entre índios, quando se optarem pela 
aplicação do direito comum. 

(....) Certo                                       (....) Errado 
 
04. De acordo com a Convenção nº. 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, sobre Povos Indígenas e Tribais, 
marque certo ou errado: 

Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos 
nem discriminação. As disposições desta Convenção serão 
aplicadas sem discriminação aos homens e mulheres desses 
povos. No entanto, deverá ser empregada, quando necessário, 
coerção aos dos povos interessados. 

(....) Certo                                       (....) Errado 
 
05. Sobre a Educação Indígena no Brasil, marque certo ou 

errado: 
Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência 

para coordenar as ações referentes à Educação Indígena, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI. 

(....) Certo                                       (....) Errado 
 
06. Conforme dita a Legislação, marque certo ou errado: 
Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob 

demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao 
respectivo reassentamento, segundo o levantamento efetuado 
pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente. 

(    ) Certo                                 (    ) Errado 
 
07. Conforme dispõe o Decreto Nº 1.775, de 8 de janeiro 

de 1996. 
(A) Em até vinte e cinco dias após a publicação do decreto 

de homologação, o órgão federal de assistência ao índio 
promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da 
comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda. 

(B) Em até trinta dias após a publicação do decreto de 
homologação, o órgão federal de assistência ao índio 
promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da 
comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda. 

(C) Em até quarenta e cinco dias após a publicação do 
decreto de homologação, o órgão federal de assistência ao 
índio promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário 
da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda. 

(D) Em até quarenta dias após a publicação do decreto de 
homologação, o órgão federal de assistência ao índio 
promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da 
comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda. 

 
08. Não haverá discriminação entre trabalhadores 

indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se lhes todos 
os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência 
social. A afirmativa encontra-se: 

(    ) Certo                                 (    ) Errado 
 
 
 

Questões 
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09. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação 
efetiva da terra que, de acordo com os usos, costumes e 
tradições tribais, detém e onde habita exclusivamente. A 
afirmativa encontra-se: 

(    ) Certo                                 (    ) Errado 
 
10. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de 

habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua 
subsistência. A afirmativa encontra-se: 

(    ) Certo                                 (    ) Errado 
 
11. Em conformidade com o Acordo Constitutivo do 

Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da 
América Latina e do Caribe, concluído em Madri, em 24 de 
julho de 1992, referente a Situação Jurídica, o Fundo Indígena 
terá personalidade jurídica e plena capacidade para: 

(A) celebrar contratos; 
(B) adquirir e alienar bens somente móveis; 
(C) aceitar e conceder doações, dar empréstimos e 

garantias, comprar e vender valores, investir fundos não 
comprometidos em suas operações e realizar transações 
financeiras necessárias para o cumprimento de seu objetivo e 
suas funções; 

(D) iniciar procedimentos judiciais ou administrativos 
sem comparecer em juízo; 

(E) O Fundo deverá exercer essa capacidade de 
conformidade com os requisitos legais da União em cujo 
território realize suas operações e atividades. 

 
12. Em concordância com o Regimento interno da 

fundação nacional do índio – FUNAI, às Coordenações 
Técnicas Locais – CTLs compete: 

(A) divulgar ações de promoção e proteção dos direitos 
sociais dos povos indígenas, de etno desenvolvimento e de 
proteção territorial, em conjunto com os povos indígenas e 
sob orientação técnica das áreas afins da sede da FUNAI; 

(B) implementar ações para a localização, 
monitoramento, vigilância, proteção e promoção dos direitos 
de índios isolados ou de recente contato em sua área de 
atuação, nos casos específicos de subordinação da 
Coordenação Técnica Local à Frente de Proteção Etno 
ambiental, conforme definido em ato do Vice - Presidente da 
FUNAI; 

(C) implementar ações para a preservação e proteção do 
patrimônio geográfico indígena; 

(D) articular-se com outras instituições públicas e da 
sociedade civil para a consecução da política indigenista, em 
sua área de atuação. 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

Respostas 
 

01. Resposta: A. 
Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio): 
Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente 

das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos 
termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União. 

 
02. Resposta: A. 
Lei nº 5.371/1967: 
Art. 3º As rendas do Patrimônio Indígena serão 

administradas pela Fundação tendo em vista os seguintes 
objetivos: 

I - emancipação econômica das tribos; 
II - acréscimo do patrimônio rentável; 
III - custeio dos serviços de assistência ao índio. 
 

03. Resposta: Errado. 
Lei 6.001/73: 
Art. 6º Serão respeitados os usos, costumes e tradições 

das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de 
família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e 
nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem 
pela aplicação do direito comum. 

 
04. Resposta: Errado. 
Convenção nº. 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, sobre Povos Indígenas e Tribais: 
Artigo 3º: 
1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem 
obstáculos nem discriminação. As disposições desta 
Convenção serão aplicadas sem discriminação aos homens e 
mulheres desses povos. 

2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou 
de coerção que viole os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais dos povos interessados, inclusive os direitos 
contidos na presente Convenção. 

 
05. Resposta: Certo. 
Decreto nº 26, de 4 de fevereiro de 1991: 
Dispõe sobre a Educação Indígena no Brasil. 
Art. 1º Fica atribuída ao Ministério da Educação a 

competência para coordenar as ações referentes à Educação 
Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida 
a FUNAI. 

 
06. Resposta: Certo. 
Conforme dispõe o Decreto No 1.775, de 8 de janeiro de 

1996: 
Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na 

área sob demarcação, o órgão fundiário federal dará 
prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o 
levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada a 
legislação pertinente. 

 
07. Resposta B. 
Conforme dispõe o Decreto No 1.775, de 8 de janeiro de 

1996: 
Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de 

homologação, o órgão federal de assistência ao índio 
promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da 
comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda. 

 
08. Resposta: Certo. 
De acordo com a Lei Nº 6.001, de 19 de dezembro de 

1973: 
Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores 

indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se lhes todos 
os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência 
social. 

 
09. Resposta: Errado. 
De acordo com a Lei Nº 6.001, de 19 de dezembro de 

1973: 
Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a 

ocupação efetiva da terra que, de acordo com os usos, 
costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce 
atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil. 

 
10. Resposta: Certo. 
De acordo com a Lei Nº 6.001, de 19 de dezembro de 

1973: 
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Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor 
de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua 
subsistência. 

 
11. Resposta: A. 
Decreto nº 3.108, de 30 de junho de 1999: 
10.1 Situação Jurídica: 
a) O Fundo Indígena terá personalidade jurídica e plena 

capacidade para: 
i) celebrar contratos; 
ii) adquirir e alienar bens móveis e imóveis; 
iii) aceitar e conceder empréstimos e doações, dar 

garantias, comprar e vender valores, investir fundos não 
comprometidos em suas operações e realizar transações 
financeiras necessárias para o cumprimento de seu objetivo e 
suas funções; 

iv) iniciar procedimentos judiciais ou administrativos e 
comparecer em juízo; 

v) realizar todas as demais ações necessárias para a 
execução de suas funções e o cumprimento dos objetivos 
deste Acordo. 

b) O Fundo deverá exercer essa capacidade de 
conformidade com os requisitos legais do Estado-Membro em 
cujo território realize suas operações e atividades. 

 
12. Resposta: D. 
Regimento interno da fundação nacional do índio – 

FUNAI: 
PORTARIA Nº 1.733/PRES, DE 27 DE DEZEMBRO DE 

2012: 
Art. 214. Às Coordenações Técnicas Locais – CTLs 

compete: 
I - planejar e implementar ações de promoção e proteção 

dos direitos sociais dos povos indígenas, de etno 
desenvolvimento e de proteção territorial, em conjunto com 
os povos indígenas e sob orientação técnica das áreas afins da 
sede da FUNAI; 

II - implementar ações para a localização, monitoramento, 
vigilância, proteção e promoção dos direitos de índios 
isolados ou de recente contato em sua área de atuação, nos 
casos específicos de subordinação da Coordenação Técnica 
Local à Frente de Proteção Etno ambiental, conforme definido 
em ato do Presidente da FUNAI; 

III - implementar ações para a preservação e proteção do 
patrimônio cultural indígena; e 

IV - articular-se com outras instituições públicas e da 
sociedade civil para a consecução da política indigenista, em 
sua área de atuação. 

(Art. 214. alterado pela Portaria n.º 332/PRES, de 
05.04.2013). 

 

 Anotações 
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1. Conceitos fundamentais de 
informática. 1.1. Organização, 

arquitetura e componentes 
funcionais (hardware e software) 

de computadores. 

Conceitos básicos de computação

Um computador compreende uma parte material, chamada 
de hardware, constituída de circuitos eletrônicos integrados, e 
uma parte lógica, composta por um conjunto de programas, ou, 
em inglês, software. 

O hardware compõe-se de um ou vários processadores, 
uma memória, unidades de entrada/saída e unidades de 
comunicação. O processador executa, instrução por instrução, 
o(s) programa(s) contido(s) na memória. As unidades de 
entrada/saída compreendem teclado, monitor, unidades de 
memória, meios de armazenamento secundário (discos, fitas 
magnéticas), impressoras etc. Elas permitem a introdução de 
dados e a saída dos resultados. As unidades de comunicação 
possibilitam a relação do computador com os terminais ou com 
outros computadores organizados em rede.

Para que você entenda melhor o funcionamento do 
computador, vamos fazer uma analogia entre a história de 
Gustavo e o trabalho que o computador executa. Gustavo é o 
coordenador da cooperativa de artesãos de sua cidade. Lá, são 
confeccionados artesanatos em geral e saem diversos produtos 
que abastecem as principais feiras visitadas pelos diversos 
turistas que se encantam com a beleza e o detalhe das peças 
criadas. 

Ele sabe que sua função exige responsabilidade por diversas 
atividades administrativas para possibilitar aos artesãos os 
meios necessários para a confecção. Por exemplo, Gustavo 
precisa controlar a entrada da matéria-prima necessária 
(madeira, tecidos, tintas, resinas etc), organizar os horários que 
os artesãos terão disponíveis na oficina, gerenciar o estoque 
tanto da matéria-prima que ainda não foi utilizada como das 
peças acabadas e finalmente realizar as entregas das peças 
acabadas nas diferentes lojas associadas a sua cooperativa. Ufa! 
Tanta coisa para fazer, como ele consegue realizar todas essas 
tarefas?

Claro que ele tem diversos recursos que lhe auxiliam em 
sua atividade. Para todo o deslocamento da matéria-prima 
que chega através dos caminhões de entrega e das obras dos 
artesãos, Gustavo tem à disposição alguns carrinhos de mão, 
os horários dos artesãos estão devidamente anotados em uma 
agenda, e uma caminhonete o ajuda na entrega do artesanato, 
tornando assim possível todas as suas tarefas.

E, apesar de todo esse trabalho, Gustavo ainda planeja 
ampliar a oficina para que mais artesãos possam trabalhar e 
um construir um segundo depósito, pois o antigo não é mais 
suficiente para guardar tanto material. Muitas vezes, ele tem que 
resolver pequenos conflitos entre os cooperados que procuram 
espaço para armazenar suas obras. Mas, Gustavo é inteligente e 
esforçado e juntamente com seus parceiros conseguirá realizar 
suas metas.

Vamos então comparar os diferentes elementos apresentados 
na história de Gustavo e sua cooperativa com os elementos de 
um computador.

- A oficina representa a memória do computador, pois é nela 
que a principal atividade da cooperativa é executada.

- O deposito é o HD (Disco Rígido).
- Os artesãos fazem o papel dos softwares, pois na oficina, 

cada um cria diferentes obras (vasos, roupas, esculturas, pinturas 
etc.) com a matéria-prima disponível trazida do depósito e dos 
caminhões de transporte.

- Os caminhões representam os dispositivos de entrada, pois 
são neles que a matéria-prima chega à cooperativa.

- A caminhonete de Gustavo funciona com um dispositivo de 
saída, sendo nela realizadas as entregas. 

Os primeiros computadores eram na verdade imensas 
máquinas de cálculo que ocupavam salas inteiras com dezenas 
de milhares de válvulas e um grande número de pessoas 
responsável em projetá-lo, construí-lo e operá-lo, mesmo assim, 
sua capacidade de processamento era inferior até a mais simples 
calculadora de hoje. Nesse cenário, não existia um Sistema 
Operacional responsável em gerenciar os diferentes dispositivos, 
era o próprio hardware e a forma como ele era configurado que 
determinavam o que seria processado, na maioria das vezes, 
eram simples tabelas de cálculos numéricos.

Com a evolução do hardware, surgiu a necessidade de 
administrar melhor os recursos físicos do computador, se 
num primeiro momento um computador era construído para 
executar apenas uma tarefa, agora eles podem executar várias 
tarefas ao mesmo tempo. Podemos dizer, portanto, que o sistema 
operacional surgiu devido à evolução da computação, que 
conseguiu separar o desenvolvimento do hardware do software. 
A partir de então, o sistema operacional passou a funcionar 
como um elo de ligação entre os dois.

Voltemos para nossa história sobre a cooperativa de 
artesanato. O que aconteceria se Gustavo não existisse? Se 
cada artesão tivesse que se preocupar com todas as atividades 
da cooperativa? Imagine o trabalho que seria para cada um 
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tendo que se preocupar com a chegada da matéria-prima, o 
armazenamento, a entrega nas lojas, sem contar a confusão 
entre eles para definir quem poderia usar a oficina. Isso tudo 
sem deixar de lado o próprio trabalho de confecção, já imaginou 
como ficaria a produção sem alguém para coordenar?

Agora, imagine um computador com todos os seus 
dispositivos, e se todo software tivesse que se preocupar em lidar 
com todos os detalhes de cada um deles, já imaginou como seria 
para um programador criar um programa, tendo que verificar, 
por exemplo, se o disco foi lido corretamente e as dezenas de 
situações de possíveis falhas existentes nesse simples processo?

Então, da mesma forma que a cooperativa precisa de 
Gustavo para administrar todas as atividades administrativas 
da cooperativa, o computador precisa de um software capaz 
de controlar seus diferentes dispositivos, deixando aos demais 
programas ou usuários uma forma mais simples de se utilizar 
delas. Esse software é conhecido como Sistema Operacional, 
sendo ele o tema central desta disciplina. O Sistema Operacional 
é responsável por gerenciar os dispositivos físicos de um 
computador (hardware), fornecendo a base para que outros 
programas (também chamados de softwares aplicativos, como, 
por exemplo, os editores de texto e os navegadores da Internet) 
possam ser executados.

 Então, se considerarmos o conjunto composto de 
dispositivos físicos (hardware), os softwares aplicativos e o 
Sistema Operacional como o principal software de sistema, 
estaremos na verdade com um computador completo e pronto 
para ser usado. 

Sistema Operacional como intermediador entre hardware e 
software

O Sistema Operacional é justamente esse programa que vai 
fazer com que você possa interagir com o computador. Ao longo 
da aula, iremos nos referir aos sistemas operacionais através da 
sigla SO, já costumeiramente utilizada.

Então, a coisa funciona assim: um programa consiste em 
um conjunto de instruções para o computador. Quando você 
realiza uma atividade em um dado programa, por exemplo, 
quando você solicitar uma impressão através de um editor de 
texto, esse programa se comunica com o Sistema Operacional, o 
qual é o responsável por repassar o pedido para o computador 
(hardware), que executará o que foi solicitado – impressão do 
documento. Podemos perceber que o SO funciona como um 
tradutor, ele traduz o que foi solicitado pelo programa (por 
exemplo: editor de texto) através de comandos em linguagem 
de máquina para que o hardware entenda, com isso, o hardware 
executa a função e retorna à saída desse comando para que o 
Sistema Operacional novamente traduza de uma forma que o 
programa entenda e possa repassar para você.

A função de traduzir as solicitações dos demais programas e 
gerenciar o hardware para que ele possa executar tais comandos 
serve de base para definir o que é um Sistema Operacional.

É importante saber que existem diversos tipos de aplicativos 
e consiste na utilização de programas aplicativos para escritório. 

Tais programas ajudam a automatizar tarefas, como a elaboração 
de textos, memorandos, cartas, documentos, bem como a 
criação de planilhas eletrônicas para elaboração de orçamentos, 
gerenciamento de recursos, controle de estoques etc. O uso da 
Internet e suas funcionalidades básicas, como navegação na 
rede e envio de mensagens eletrônicas. 

Uma suíte de aplicativos para escritório ou, simplesmente, 
aplicações de escritório trata-se de um conjunto de outros 
programas voltados para automatizar atividades de escritório. 
Essas atividades compreendem, por exemplo, a elaboração 
de documentos, como ofícios, relatórios e cartas, a criação de 
planilhas para controlar a contabilidade de uma empresa, ou 
mesmo a construção de apresentações eletrônicas a serem 
usadas, por exemplo, em palestras, aulas ou apresentações de 
produtos.

Definimos como processador de texto um programa de 
computador ou software que possui a função bem definida de 
ajudar o usuário a elaborar textos com qualidade profissional, 
além de fornecer ferramentas que auxiliam a organizar o 
texto visualmente, realizar verificação de ortografia, oferecer 
dicionário de sinônimos, ajudar na hifenização de palavras, 
corrigir erros mais comuns, realizar buscas e substituições de 
trechos de texto de maneira automática, gerar tabelas, gerar 
índice remissivo, referências cruzadas e muito mais!

O uso de planilhas eletrônicas é importante em diversas 
áreas de aplicação, como, por exemplo, para controlar despesas 
pessoais, controle de estoque, fluxo de caixa, elaboração de 
orçamentos, organização das notas de uma turma de alunos 
e mesmo para organizar a realização de um campeonato de 
futebol!

Uma planilha eletrônica, também conhecida como folha 
de cálculo, é um programa de uso geral que utiliza o poder 
computacional para efetuar rapidamente vários tipos de cálculos 
matemáticos, simples ou complexos, ou para simplesmente 
apresentar dados de maneira geral, com ou sem auxílio de 
gráficos.

A planilha eletrônica é baseada no uso de tabelas para 
organizar os dados. Cada tabela individual é denominada de 
planilha. Cada planilha, por sua vez, é composta por várias 
linhas e colunas. Cada interseção entre colunas e linhas constitui 
um elemento individual da planilha, denominado de célula. 
Uma célula é o elemento mais básico da planilha e é capaz de 
armazenar valores. Por fim, esses valores correspondem aos 
dados que serão armazenados e manipulados através da planilha 
eletrônica, podendo ser textos, números, datas ou fórmulas.

Citamos a seguir alguns exemplos de uso de planilhas 
eletrônicas.

- Orçamento familiar - Uma planilha pode ser usada para 
manter uma lista de renda (salários) e despesas (gastos) de uma 
família, como, por exemplo, supermercado, aluguel, transporte, 
gastos com saúde etc. Neste caso, podemos manter o orçamento 
para todo o ano, criando uma planilha para cada mês do ano.

- Fluxo de caixa - Podemos empregar uma planilha para 
controlar o fluxo de caixa de uma empresa simples. O fluxo 
de caixa é um controle financeiro fundamental, que não diz 
respeito ao lucro, mas à quantidade de dinheiro que entra e 
sai da empresa, em um determinado período de tempo (diário, 
mensal).

- Controle de estoque - Planilhas são usadas para suportar 
cadastro e controle de movimentação de itens de estoque. 
Qualquer movimentação (retirada ou armazenagem) são 
lançados na planilha de maneira a refletir o que de fato está 
armazenado no estoque de uma empresa.

- Controle de notas de uma turma - Planilhas podem ser 
usadas para armazenar as diversas notas de estudantes de 
uma turma, calculando suas médias parcial e final de maneira 
automática. Neste caso, é necessário que o professor forneça as 
notas que cada estudante obteve ao longo da disciplina.

Apresentações de slides estão sendo cada vez mais utilizadas 
em aulas, tanto por professores, para explanar o conteúdo, 
quanto por alunos, para apresentar seminários. Existem diversas 
aplicações, que variam desde apresentações de novas ideias no 
âmbito empresarial até mensagens de autoajuda ou parabéns 
enviadas por e-mail.

A Internet tem evoluído consideravelmente nos últimos 
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anos e cada nova fase ela oferece novos serviços e possibilidades 
que são importantes tanto para nossa vida pessoal quanto 
profissional. É por esse motivo que precisamos estar por dentro 
das possibilidades de uso desse grande meio de comunicação 
que é a World Wide Web (WWW), ou Rede de Alcance Mundial, 
popularmente conhecido como Internet.

Você já deve saber que a Rede de Alcance Mundial (World 
Wide Web, ou WWW ou Web) é um vasto sistema de informações 
e serviços que utiliza a Internet para conectar computadores 
ao redor do planeta. É exatamente a vastidão de serviços 
disponíveis via WWW que a tornaram tão popular nas últimas 
décadas. Você pode surfar ou navegar na Web em sua teia de 
informações para ler notícias, fazer ligações telefônicas, assistir 
a filmes, baixar músicas, fazer compras, enviar mensagens, 
interagir com amigos, e assim por diante.

A cada dia que passa, novos serviços são criados, de maneira 
a ampliar ainda mais o alcance e a influência da Web em nossas 
vidas pessoais e profissionais. Por exemplo, você está recebendo 
uma educação dita “a distância” através da Metrópole Digital 
graças aos recursos que a Web oferece em termos de troca de 
informações e comunicação, não é mesmo? Outro aspecto que 
tem ampliado ainda mais a popularidade da Web é que você não 
precisa ter um computador de mesa na sua casa para acessá-la. É 
possível se ligar a grande rede através de notebooks e netbooks, 
dispositivo móvel como um telefone celular, ou um tocador de 
música mp3 que possua suporte físico e acesso via provedor 
(lembra dos dois requisitos mencionados na Seção “Ligando-se 
à Internet”?), console de videogame (exemplo: Sony Playstation, 
Microsoft Xbox, Nintendo Wii), e, em breve, através da TV Digital 
aberta.

O grande sucesso atingido pela internet deve-se a sua 
capacidade de transmitir informações de um computador para 
outro. Para que isso seja possível, é necessário algum mecanismo 
que interligue os computadores e possibilite que as informações 
sejam transferidas de um para outro. Esse mecanismo é 
chamado Sistema de Conectividade. Existem diferentes tipos de 
sistemas de conectividade, como, por exemplo, a rede telefônica, 
que é específica para voz, ou as redes de TV, que são específicas 
para televisão.

Atualmente, ao falarmos em informática e internet, 
imediatamente associamos a ideia de vários computadores 
pessoais, ou mesmo telefones celulares, interligados através da 
grande rede. Mas além da internet existem também redes locais 
que permitem que computadores em um mesmo ambiente se 
comuniquem.

Agora que sabemos sobre as formas de utilização de um 
computador identificamos que:

- Só é possível utilizar um computador que possua um 
gabinete com as peças necessárias funcionando corretamente, 
sendo que o mínimo é:

 - Placa Mãe
 - Memória RAM
 - Processador
 - Fonte de alimentação
 - HD
- Para o manuseio do computador é necessário também um 

mínimo de periféricos:
 - Teclado
  - Mouse
 - Monitor
Para que possamos interagir com o computador é necessário 

que haja um sistema operacional instalado no mesmo com 
alguns programas que nos permitem:

 - Navegar na Internet
 - Elaborar textos, planilhas, apresentações, realizar 

cálculos...
 - Proteger o computador de vírus
- O acesso à internet só é possível se o computador estiver 

conectado a mesma, e isto pode ocorrer através de um dos meios 
abaixo:

 - Uma rede local que compartilhe o sinal de internet
 - Uma conexão sem fio
 - Um conexão ADSL
 - Uma conexão realizada através de cabeamento 

oferecido por um provedor de internet
 - Uma conexão via rádio oferecida por um provedor de 

internet

Questões

01. (CRF-TO - Assistente Administrativo - CRF-TO/2015). 
Analise as afirmações abaixo.

I - Os software(s) são programas que comandam, dão vida 
aos computadores.

II - Sistema operacional é um conjunto de programas 
que gerencia todos os outros programas e faz a interface de 
comunicação entre homem/máquina.

III - O windows é um sistema operacional residente na 
maioria dos microcomputadores.

IV - Excel, PowerPoint, Word, são exemplos de programas 
aplicativos que são executados sobre o gerenciamento do 
sistema operacional windows.

São corretas:
(A) I e II
(B) I e III
(C) I, II e III
(D) I, II, III e IV

02. (CRF-TO - Assistente Administrativo - CRF-TO/2015). 
Observe as alternativas abaixo e marque a alternativa correta.

(A ) Os botões menu de controle, controlam todas as funções 
do windows.

(B) Barra de tarefa é a barra de informações que aparece no 
rodapé de todas as telas aberta pelo windows.

(C) Ícones são desenhos que ocupam pouco espaço na tela 
e representam alguma atividade que o computador é capaz de 
executar.

(D) Barra de legenda é a tarja azul presente em todas as 
janelas do windows e tem a finalidade de mostrar os menu(s), 
as opções de cada aplicativo.

03. Identifique a afirmação correta:
(A) O Hardware de um computador é definido pelas peças 

que o compõem.
(B) O Hardware de um computador é composto pelos 

programas instalados no computador.
(C) O Software de um computador representa as peças que 

fazem parte do computador.
(D) O Sistema operacional do computador pode ser 

considerado um item de Hardware muito importante.
(E) A palavra Hardware e Software são sinônimos.

04. Um computador é composto por diversos componentes 
de Hardware, identifique em qual dos itens abaixo não é uma 
peça usada em computadores:

(A) Placa Mãe
(B) Memória RAM
(C) Processador
(D) Painel de Controle
(E) HD
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05. Identifique em qual alternativa está a descrição correta 

das peças de acordo com a imagem abaixo:

(A) 1- Processador, 3- HD, 9- Mouse, 2- Memória RAM e 4- 
Placa de Rede

(B) 1- Processador, 3- HD, 9- Mouse, 2- Memória RAM e 4- 
Placa Mãe

(C) 1- Memória RAM, 3- HD, 9- Mouse, 2- Processador e 4- 
Placa Mãe

(D) 1- Placa de Rede, 3- HD, 9- Mouse, 2- Memória RAM e 
4- Placa Mãe

(E) 1- Memória RAM, 3- HD, 9- Mouse, 2- Processador e 4- 
Placa Mãe

Respostas

01. Resposta: D.
I. O computador é utilizado com o hardware (parte física) 

gerenciado pelo software (parte lógica).II. O sistema operacional 
é uma plataforma que cria a interface do usuário com o hardware 
(drivers = tradutores) III. O Windows está instalado na maioria 
dos computadores, mas também existe o Linux, Android, Google 
OS, entre muitos.IV. Word, Excel e PowerPoint são aplicativos 
(programas que criam documentos para o usuário), integrantes 
do Microsoft Office, um pacote de aplicativos para escritório que 
pode ser executado no sistema operacional Windows.

02. Resposta: C
(A) Os botões menu de controle, controlam todas as funções 

do windows.
ERRADA - O botão CONTROLE está presente em muitos 

softwares aplicativos. Sua localização é no canto superior 
esquerdo da barra de títulos. Como citou o Fernando, ele 
apresenta as funções de (minimizar, maximizar, restaurar e 
fechar). Pelo teclado é possível acessá-lo teclando ALT + ESPAÇO. 
Ao dar dois cliques nesse botão o programa, se o documento 
ainda não estiver salvo, solicitará que o usuário salve o arquivo 
e então fechará o programa, se não for feita alterações no 
documento, o arquivo será fechado imediatamente.

(B) Barra de tarefa é a barra de informações que aparece no 
rodapé de todas as telas aberta pelo windows.

ERRADA - Esse conceito é o de barra de STATUS, que é 
encontrada em diversos softwares. Por exemplo:  no Word a 
barra de STATUS localiza-se no rodapé da janela, ela apresenta 
diversas funções como número de páginas, quantidade de 
palavras, idioma etc.

(C) Ícones são desenhos que ocupam pouco espaço na tela 
e representam alguma atividade que o computador é capaz de 
executar.

CORRETA -  os ícones mostram para o usuário qual o 
programa padrão que abre determinado arquivo ou representa 

um determinado programa. Ocupam pouco espaço na tela 
porque são arquivos de tamanho bem reduzido. 

(D) Barra de legenda é a tarja azul presente em todas as 
janelas do Windows e tem a finalidade de mostrar os menu(s), 
as opções de cada aplicativo.

ERRADA - Essa saiu da cabeça do examinador.

03. Resposta: A.
O Hardware de um computador é definido pelas peças que 

o compõem.

04. Resposta: D.
O painel de controle é um programa que permite configurar 

o computador e seus componentes;

05. Resposta: B.
1- Processador
2- Memória RAM
3- HD
4- Placa Mãe
5- Fonte
6- Monitor
7- Drive de CD/DVD
8- Teclado
9- Mouse
10- Caixas de Som
11- Placa de Rede

Hardware

Hardware pode ser considerado todo o componente físico 
que estaja ligado ao computador. As peças que podemos 
visualizar em volta do computador são chamadas de periféricos:

- Gabinete: Local onde são armazenados os componentes 
internos do computador. Esta peça pode ter diferentes tamanhos 
e ser encontrada na posição vertical ou horizontal, de acordo com 
o modelo. É no gabinete que está localizado o botão para ligar o 
computador, onde conectamos pen drives e outros dispositivos 
USB e onde fica o drive de cd/dvd, leitor de cartões e onde são 
ligados todos os periféricos relacionado ao computador. 

- Monitor: Exibe as imagens processadas pelo computador, 
existem diversos modelos, sendo que os mais atuais utilizam 
a tecnologia LCD (que tem como característica a economia de 
energia e redução no espaço ocupado pelo mesmo), este modelo 
substituiu os modelos CRT que ocupavam um espaço maior e 
consumiam mais energia.

- Teclado: Através do teclado enviamos informações para 
o computador, é utilizado para escrita, e pode ser considerado 
junto com o mouse um item indispensável para o computador.

- Mouse: Usado para selecionar arquivos, navegar na 
internet. Ele permite apontar e selcionar conteúdos. Existem 
mouses com e sem fio, a escolha de cada modelo vai de acordo 
com a necessida do usuário. Geralmente um mouse é composto 
por dois botões e uma roda, porém existem modelos com mais 
botões.

-Caixas de som: Dispositivo utilizado para reproduzir sons.
- Micxrofone: Utilizado para tranmitir sons para o 

computador.
- Web Cam: Utilizada para transmitir imagens (filmar).
- Impressora: Utilizada para realizar a impressão de textos, 

fotos, planilhas etc. Existem diversos tipos:
 - Jato de tinta: Utiliza cartuchos para impressão, sendo 

na maioria das vezes um preto e um colorido. O cartucho colorido 
possui três cores que são a cor magenta, ciano e amarelo, alguns 
modelor utiliza um cartucho para cada uma das três cores.

 - Matricial: Utiliza uma fita para imprimir, muito 
utilizada quando há a necessidade de realizar uma impressão 
utilizando carbono, para que sejam impressas duas vias ao 
mesmo tempo. Só é possível imprimir em uma cor usando esta 
impressora.

 - Laser: Utiliza tonner para impressão, este tipo de 
impressora imprime em alta velocidade, em preto ou colorido.

 - Plotter: é um equipamento que se encaixa na 
categoria: impressão e imagem. A impressora plotter é uma 
impressora profissional destinada geralmente à impressão de 
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banners e para sublimação.

- Scaner: Periférico utilizado para digitaslizar imagens ou 
textos que estjam em formato impresso para o computador.

- Estabilizador: Serve para ligar o computador a energia 
elétrica. É importante ter um estabilizador para que ele proteja 
o computador da ocilações que podem ocorrer na rede elétrica, 
pois os componentes internos do computador são muito 
sensiveis. Podemos utilizar no lugar do estabilizador um filtro 
linha ou um nobreak, tendo a vantagem de que ele possui uma 
bateria e caso a energia acababe e matém o computador ligado 
durante um detrminado período de tempo.

Dentro do gabinete do computador existem outras peças que 
são:

- Fonte: Tem a função de enviar energia para a placa mãe e 
todos os componetes internos do gabinete.

- Placa Mãe: Principal componente do computador, é nela 
que todos os componentes de hardware do computador são 
ligados, os processador, a memória RAM e componentes PCI são 
ligados diretamente, já o HD, o drive de CD e leitores de cartão 
são ligados através de cabos, também existem locais para ligar 
unidades usb, caixa de som, microfone, teclado...

- Processador: Responsável por executar todas ações 
requeridas pelos programas que estão sendo utilizados pelo 
computador.

- Memória Ram: Memória usada para armazenar os 
programas em execução, quanto maior o tamanho da memória 
RAM mais programas podem ser utilizados simultaneamente 
sem deixar o computador lento.

- HD: Local onde ficam armazenados os arquivos e 
programas do computador. É o local onde o sistema operacional 
está instaldo, quando formatamos o computador o conteúdo 
do HD é apagado para que o sistema operacional seja instalado 
novamente.

- Placa de rede: Resposável por permitir que o computador se 
conecte em rede, para acessar outros computadore ou recursos 
que estejam compartilhados na rede.

- Placa de vídeo: Utilizada para otimizar o dempenho gráfico 
do computador, muito utilizada por quem edita imagens, vídeos 
ou tem jogos no instalados no computador.

- Drive de CD/DVD/Blu Ray: Permite a leitura ou gravação de 
midias em disco óptico.

- Leitor de cartão: Utilizado para realizar a leitura de cartões 
de memória, como aqueles utilizados em câmeras digitais e 
celulares.

Dispositivos de entrada e saída
São considerados dispositivos de entrada, aqueles que 

enviam informações para o computador, como, o mouse, o 
teclado, um scanner...

Dispositivos de saída são aqueles que enviam informações do 
computador para o meio externo como o monitor, a impressora, 
as caixas de som...

Unidade de medida da informática
As unidades de medida utilizadas na informática, são valores 

utilizados para determinar quando espaço um arquivo, foto ou 
vídeo ocupa no computador. Também é utilizada para medir a 
velocidade de um download ou quanto de espaço em disco você 
precisa para instalar um programa em seu computador.

- Bit: É a menor unidade de referência de armazenamento, 
são necessários 8 bits para se obter um byte.

- Byte: É a menor unidade de medida. 1 Byte equivale a 1 
caractere que equivale a 1 letra ou símbolo.

Então temos:
1 Byte (b) = 8 bits
1 Kilobyte (Kb) = 1024 bytes ou 8192 bits
1 Megabyte (MB) = 1024 Kbytes ou 8.388.608 bits
1 Gigabyte (GB) = 1024 MB
1 Terabyte (TB) = 1024 GB
1 Petabyte (PB) = 1024 TB

Midias de armazenamento
Além do HD do computador é possível armazenar nossos 

arquivos em outros locais, como CD, DVD, Pendrive, Cartão de 

memória ou HD externo.
- CD: Disco óptico com capacidade de armazenamento de 

700 Mb (700 Mb os mais comuns, podendo variar de acordo 
com o tipo do CD), um CD comum pode ser gravado apenas uma 
vezes, mas existe um tipo, chamado de CD RW que permite que 
o conteúdo gravado seja apagado e que seja gravado novamente.

- DVD: Disco óptico com capacidade de armazenamento de 
4.7 Gb (4.7 os mais comuns, a quantia de amazenamento pode 
variar de acordo com o tipo). Além de existirem mídias de DVD 
RW que permitem que o mesmo seja gravada mais de uma 
vez, também existem DVD Dual Layer que tem a capacidade de 
armazenamento elevada para 8.5 Gb e é muito utilizado para 
gravação de filmes. Neste tipo de dvd os dados são gravado em 
duas camadas do mesmo lado do DVD, diferente do de dupla face 
que pode ser gravado dos dois lados, porém é necessário virar o 
DVD para acessar o conteúdo gravado do outro lado.

- Blu-Ray: Ao contrário do que acontece com os DVDs, a 
tecnologia Blu-ray é de alta definição – por isso, ela garante 
melhor qualidade de som e imagens, além de discos com 
capacidade maior de armazenamento de dados. Enquanto os 
discos Blu-ray armazenam de 25 GB a 50 GB, um DVD permite 
apenas o armazenamento de até 4,7 GB.

- Pendrive: Dispositivo usb que permite o armazenamento 
de arquivos, o tamanho varia bastante, os mais comuns são de 4, 
8, 16 ou 32 Gb de armazenamento.

- Cartão de memória: É um cartão de diversos tamanhos, 
que pode ser utilizado em celulares, câmeras digitais e em 
computadore. O tamanho varia entre 1 e 128 Gb, sendo de uso 
mais comum cartões que possuem entre 4 e 64 Gb.

- HD externo: É um disposivio USB que possui espaço 
de armazenamento semelhantes aos do HD comum de um 
computador, com a vantagem de poder ser transportado 
e conectado de maneira fácil em qualquer computador ou 
dispositivo compatível, como TVs.

Barramentos1

Um barramento é apenas um “caminho” através do qual 
dados viajam num computador. Esse caminho é usado para 
comunicação entre dois ou mais elementos do computador. 
Existem vários tipos de barramentos:

- Barramento do processador
- Barramento de endereços
- Barramento de entrada/saída
- Barramento de memória

No entanto, quando nos referimos ao “barramento“ de um 
computador pretendemos quase sempre referir o Barramento 
de entrada/saída, o qual também é designado por “slots de 
expansão”. Este é o principal Barramento do sistema e é através 
do qual a maior parte  dos dados circula, tendo como origem 
ou como destino dispositivos como as drives, impressoras ou o 
sistema de vídeo. Sendo este último o mais exigente em termos 
de recursos. 

- Barramento do Processador
O Barramento do processador é o caminho através do qual o 

CPU comunica com o chip de suporte conhecido como “Chipset” 
nos sistemas mais recentes. Este barramento é usado para 
transferir dados entre o CPU e a memória Cache, por exemplo.

- Barramento da Memória
O Barramento da Memória é usado para transferir 

informação entre o CPU e a memória principal do sistema. Este 
barramento pode ser parte integrante do processador ou na 
maioria dos casos implementado separadamente com auxílio de 
um chipset dedicado.

- O Barramento de Endereços
O Barramento de Endereços é usado para indicar qual o 

endereço de memória ou qual o endereço do Barramento de 
Endereços será usado numa operação de transferência de dados.

Slots de Expansão
Os slots do Barramento de entrada/saída permitem ao CPU 

comunicar com os periféricos. O barramento e os respectivos 
slots de expansão são necessários porque os sistemas tem de 
1 Fonte: https://web.fe.up.pt/~jcf/ArqCompLEEC/recursos/
Barramentos.pdf
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se adaptar às necessidades de evolução. Possibilitam assim que 
se adicione dispositivos ao computador para aumentar as suas 
capacidades. Como exemplos temos as placas de som ou vídeo 
e mesmo dispositivos mais específicos como placas de rede ou 
placas SCSI.

Nos computadores atuais alguns dispositivos como o 
controlador IDE, portas série e porta paralela estão integrados 
na placa-mãe. Alguns mais recentes surgiram com placas-mãe 
com mais dispositivos integrados, tais como porta do mouse 
e teclado, controlador gráfico e de som, adaptador de rede e 
modem. Mas mesmo estes controladores e portas usam sempre 
o barramento de entrada/saída para comunicar com o CPU. Na 
essência, mesmo estando integrados, eles funcionam como se 
fossem placas encaixadas nos slots do sistema.

Tipos de Barramentos de Entrada/Saída
Desde o aparecimento dos primeiros computadores 

pessoais que muitos tipos deste barramentos foram criados. 
A razão é simples: maiores velocidades de entrada/saída são 
necessárias para a melhoria global do desempenho do sistema. 
Esta necessidade de maiores velocidades envolve estas três 
áreas principais:

- CPU’s mais rápidos
- Software mais exigente
- Maiores exigências multimedia

Qualquer uma destas áreas requer que o barramento 
de entrada/saída seja tão rápido quanto possível. 
Surpreendentemente, e apesar de estar previsto há anos o seu 
desaparecimento, quase todos os PC actuais ainda incorporam 
ainda a mesma arquitectura de barramentos do IBM PC/AT de 
1984. Todavia, todos eles incorporam novos barramentos de 
alta velocidade que se adaptam mais às exigências actuais de 
performance das novas placas.

Uma das principais razões pela qual novos tipos de 
barramentos de entrada/saída tem um aparecimento lento é a 
compatibilidade, já que esta, juntamente com a uniformização, 
é essencial ao sucesso que os PCs tem tido. Esta uniformização 
permitiu que milhares de placas de entrada/saídas sejam 
fabricadas por diversos fabricantes de acordo com as 
especificações do barramento usado. Se um novo barramento for 
introduzido muito provavelmente esse barramento terá de ser 
compatível fisicamente com os anteriores para que essas placas 
não fiquem obsoletas. Concluindo, as tecnologias de barramento 
tendem a evoluir, em vez de fazerem cortes abruptos com o 
passado.

Podemos identificar diferentes tipos de barramentos de 
entrada/saída pela sua arquitectura. Os principais tipos de 
arquitecturas são:

- ISA (8 e 16 bits)– Industry Standard Architecture
- MCA – Micro Channel Architecture
- EISA – Extended Industry Standard Architecture
- VESA Local Bus - Video Electronics Standards
Association
- PCI – Peripheral Component Interconnect
- PC Card (ex PCMCIA)
- AGP - Accelerated Graphics Port
- USB – Universal Serial Bus
- FireWire – IEEE 1394

A principal diferença entre eles é a quantidade de dados que 
conseguem transferir num dado tempo e a velocidade a que o 
conseguem. Cada uma destas arquitecturas é implementada 
por um chipset conectado ao barramento do processador. 
Tipicamente este chipset controla também o barramento de 
memória. 

Tipos de conexões do computador2

- Video Graphics Array (VGA)
Conector mais comum para monitores e projetores, também 

conhecido com o nome D-Sub, é composto por três fileiras de 
cinco pinos. Esses pinos são conectados a um cabo cujos fios 
transmitem, de maneira independente, informações sobre as 
2 Fonte: http://www.vivoseudinheiro.com.br/entenda-a-dife-
renca-entre-cabo-ps2-usb-serial-e-outras-conexoes-do-computador/

cores vermelha, verde e azul e sobre as frequências verticais e 
horizontais.

É comum encontrar monitores cujo cabo VGA possui pinos 
faltantes. Não se trata de um defeito, pois embora os conectores 
VGA utilizem um encaixe com 15 pinos, nem todos são usados.

- Digital Video Interface (DVI)
Usada por monitores, realiza a transmissão digital de 

imagem, melhor que a exibida através do conector VGA. O cabo 
dos dispositivos que utilizam a tecnologia DVI é composto, 
basicamente, por quatro pares de fios trançados, sendo um par 
para cada cor primária (vermelho, verde e azul) e um para o 
sincronismo.

Existem três tipos de cabos DVI: o analógico (DVI-A), o digital 
(DVI-D) e o que funciona os dois tipos (DVI-I).

- Serial
Utilizada para conectar diversos equipamentos como 

mouses, scanners, entre outros. Entrou em desuso devido ao 
surgimento de alternativas melhores (como o USB). A entrada 
é composta por cinco pontos na fileira de cima e quatro na de 
baixo.

- Porta Paralela
Assim como o conector serial, era utilizada para conexão de 

equipamentos como impressoras e scanners, mas entrou em 
desuso com o surgimento de tecnologias melhores.

- USB
Usadas por diversos aparelhos, as entradas USB tem modelos 

diferentes, que apresentam variações de velocidade, como o USB 
2.0 ( de cor vermelha ou branca) e USB 3.0 (cor azul). O segundo 
é também chamado de SuperSpeed USB e capaz de trafegar 
dados a até 625 MB (5 gigabits) por segundo.

- Cabo Ps2
Usada para periféricos como teclados e mouses. É identificado 

pelas cores verde (mouse) e roxa (teclado). Em algumas placas-
mãe, são encontrados conectores híbridos que podem ser usados 
por ambos os acessórios. Existem adaptadores com entrada USB 
para conectores ps2.

- HDMI
Usada para transmissão de imagem e áudio em alta definição.
- S/PDIF
Enquanto o HDMI envia imagem e áudio digitais, o conector 

S/PDIF transmite apenas áudio de alta qualidade, através de 
cabos TOSLINK. É encontrado em dois modelos: óptico e coaxial.

- Conectores de áudio
Conhecidas como Jack de áudio, as configurações mais 

comuns são as com três conectores e as com seis. As cores de cada 
conector têm funções diferentes: verde (caixas frontais/fone), 
azul (entrada de linha), rosa (microfone), laranja (subwoofer e 
central) e cinza (caixas laterais).

- Game Port
Comumente utilizado para conectar joysticks e controladores 

de jogos em computadores antigos.
- Firewire
Tecnologia criada pela Apple para entrada e saída de dados 

em alta velocidade. Útil se você tem filmadoras mais antigas, um 
iPod da primeira geração ou equipamento de áudio profissional.

- LAN
É usada por cabos de rede para conectar o computador à 

internet. Normalmente, essa entrada é amarela, e é importante 
não confundi-la com a do fax modem, que é menor.

Questões

01. Acerca dos principais conceitos de arquitetura de 
microcomputadores PC, julgue os itens que seguem:

I. A CPU do computador é responsável, entre outras coisas, 
por servir de meio de transferência para os endereços que serão 
acessados na memória principal do computador.

II. Quanto maior a largura do barramento de dados, maior 
será o tamanho da memória principal do computador.

III. As instruções dos programas em execução são trazidas à 
CPU através do barramento de dados.

IV. Pentium 4 e Celeron são exemplos de processadores de 
32 bits.
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Estão certos os itens:
(A) I e II
(B) II e III
(C) III e IV
(D) I e III
(E) II e IV

02. O programa, armazenado normalmente em um chip 
de memória ROM ou de memória Flash, que possibilita a 
comunicação do processador com equipamentos básicos 
como teclado e disco rígido, bem como auxilia no processo de 
carregamento do sistema operacional é:

(A) BIOS
(B) Aplicativo
(C) MBR
(D) FAT
(E) Windows NT

03. Acerca dos barramentos e da placa mãe de um 
computador, julgue os itens a seguir:

I. A placa mãe é a mais importante placa de circuitos de um 
computador. Entre seus principais componentes estão o Chipset, 
os Barramentos USB e AGP e o processador;

II. O Chipset de uma placa-mãe é um dos fatores mais 
importantes para definir os recursos que o computador vai 
suportar. Há chipsets, por exemplo, que oferecem suporte ao 
barramento USB 2, que é mais de 10 vezes mais rápido que o 
barramento USB 1.1.

III. A maior velocidade de alguns computadores pode estar 
associada à quantidade de memória cache de seus processadores.

IV. Por utilizarem uma forma de acesso aleatório, as 
memórias Flash vêm sendo cotadas para substituir os chips de 
memória DRAM, que apresentam acesso sequencial.

Estão certos os itens:
(A) I e II
(B) II e III
(C) III e IV
(D) I e III
(E) II e IV

04. Com relação aos componentes periféricos de um 
computador pessoal é correto afirmar que:

(A) Atualmente, as placas de rede apresentam taxas de 
transferência inferiores às taxas praticadas por um modem V.90, 
por isso, é bastante recomendável que se substitua a placa de 
rede convencional de um computador por um modem no padrão 
V.90 ou V.92;

(B) As impressoras USB não conseguem ser utilizadas em 
sistemas operacionais que suportam plug and play, como o 
Windows XP. Para instalar tais equipamentos em sistemas desse 
tipo, faz-se necessária a presença de um adaptador USB-Paralelo.

(C) Teclado e Monitor são os únicos equipamentos periféricos 
que não são reconhecidos pelo Sistema Operacional quando este 
é instalado. O Windows, por exemplo, requer drivers especiais 
para reconhecer teclados ABNT e monitores SVGA.

(D) As impressoras jato de tinta normalmente apresentam 
qualidade de impressão e velocidade inferiores às de uma 
impressora laser, porém, por questões de custo, aquelas são 
mais usadas que estas.

(E) A velocidade comum de um modem atual costuma ser 
maior que 40Mbps.

05. Com relação aos barramentos de um computador pessoal 
e às novas tecnologias a eles relacionadas, assinale a alternativa 
correta:

(A) O barramento Serial ATA, também conhecido como SATA, 
veio para substituir o barramento USB 2.0.

(B) Para aumentar a quantidade de memória RAM instalada 
no computador se faz necessária a instalação de mais um 
barramento de memória.

(C) Bluetooth é uma tecnologia que soma as funções de uma 
WLAN com um barramento de externo paralelo. Através desta 
tecnologia, é possível conectar dispositivos ao computador a 
longas distâncias.

(D) O barramento PCI oferece suporte à instalação de 
equipamentos com tecnologia plug and play. Isso significa que 
uma placa de modem instalada num slot PCI será reconhecida 
automaticamente pelo sistema operacional Windows, 
requisitando do usuário, em alguns casos, a apresentação do 
driver do referido equipamento.

(E) O barramento ISA oferece suporte à instalação de 
equipamentos com tecnologia plug and play, razão pela qual este 
barramento vem substituindo, aos poucos o uso do barramento 
PCI, que não suporta plug and play.

Respostas

01. Respostas: C.
I. FALSO: Isso é trabalho do barramento de endereços
II. FALSO: O tamanho máximo da memória principal é 

definido pela largura do barramento de endereços, não pelo de 
dados.

III. VERDADEIRO
IV. VERDADEIRO

02. Resposta: A.
O BIOS é o programa de sistema que é carregado antes do 

Sistema Operacional e que vem armazenado em memória Flash 
ou ROM, nas placas mãe.

03. Resposta: B.
I. FALSO: O processador não faz parte da placa-mãe, o resto 

sim!
II. VERDADEIRO: OK! E o USB2 é 40 vezes mais rápido que 

o 1.1.
III. VERDADEIRO
IV. FALSO: Flash é substituta da ROM, não da RAM, e a 

memória RAM (DRAM ou SRAM) usa acesso aleatório (RAM 
significa Memória de Acesso Aleatório). Quem usa sequencial 
são as fitas para backup.

04. Resposta: D.
(A) Placa de rede mais lenta que modem?
(B) Errado. USB é muito simples de instalar, o Windows XP 

reconhece a presença da impressora automaticamente.
(C) O teclado é reconhecido pelo BIOS, antes do sistema 

operacional, o que faz com que ele seja reconhecido 
automaticamente quando o Windows inicia.

(D) VERDADEIRO
(E) 40Mbps é muito maior que 56Kbps (M = Mega = milhão 

e K = Kilo = milhares).

05. Resposta: D.
(A) O SATA substitui o IDE.
(B) Barramento? Não... PENTE DE MEMORIA. Para ter mais 

memória RAM, normalmente se instala mais um pente (placa) 
de memória ou substitui-se o pente atual por um com mais 
capacidade.

(C) Bluetooth é uma tecnologia para conectar diversos tipos 
de dispositivos sem fio... não é uma WLAN... e ainda: o alcance do 
bluetooth é 10 metros.

(D) VERDADEIRO
(E) O ISA não substitui o PCI, é o contrário... Nem tampouco 

o ISA é Plug And Play, é o PCI!!!

2. Sistema operacional: 
ambientes Linux e Windows. 

Linux3

Conceitos básicos
Antes de começar a conhecer o Linux, é hora de conhecer 

alguns conceitos e definições que se tornam importantes na 
hora de compreender as demais questões envolvidas. Embora as 
revistas de circulação nacional possam achar que software livre 
e freeware são sinônimos, cabe a você entender as diferenças de 
3 Fonte: Introdução ao Linux - Augusto César Campos
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forma a melhor orientar suas escolhas.

Sistema operacional: é o componente de software que faz a 
interface básica entre os programas do usuário e o computador, 
gerenciando itens como os recursos e periféricos (e. g. memória, 
discos, arquivos, usuários, impressoras), segurança, privilégios, 
comunicação e outros.

Kernel: é o componente central de qualquer sistema 
operacional, contendo as principais tarefas de gerenciamento.

Linux: é um kernel desenvolvido a partir de 1991 por 
Linus Torvalds (foto abaixo), unido a centenas de interessados 
(voluntários e empresas como a IBM, a HP e outras), capaz de 
rodar em múltiplas arquiteturas (do palm ao mainframe) e que, 
aliado a ferramentas providas por terceiros (e.g. GNU, KDE, 
Apache, PHP) forma um sistema operacional robusto e flexível. O 
sistema operacional resultante da união entre o kernel do Linux 
e as ferramentas de terceiros pode ser chamado de GNU/Linux 
ou apenas de Linux – a variação ocorre por razões ideológicas.

Licenças: existe uma série de termos de uso que 
regulamentam os softwares. Cada autor de software é livre 
para escolher o tipo de licença adotada: licenças comerciais, 
shareware, etc. A licença típica do Linux é a GPL (General Public 
License), que permite livre uso, alteração e redistribuição, desde 
que as cópias redistribuídas adotem a mesma licença do original. 
Outra licença típica de sistemas abertos é a BSD, que permite 
livre uso e redistribuição, e dá a opção para que os interessados 
alterem os termos da licença.

Distribuição: reunião do kernel do Linux a um conjunto de 
software selecionado por terceiros, respeitando os termos de 
licenciamento de cada um dos componentes envolvidos.

Qualquer interessado pode criar uma distribuição, mas 
apenas um pequeno grupo delas tem presença no mercado (o 
que não desqualifica as demais – algumas não tem interesse em 
“sucesso mercadológico”). Exemplos de distribuição: Conectiva, 
Red Hat, Debian, SuSE, Kurumin.

LSB: Linux Standards Base (www.linuxbase.org) . Conjunto 
de padrões (facultativos) aos quais as distribuições e as 
aplicações devem aderir de forma a facilitar o desenvolvimento 
de software que não seja específico de uma dada distribuição, 
maximizando os treinamentos, a documentação, etc.

Os comandos básicos
Para exibir a lista de arquivos, o comando é o ls. Usado sem 

nenhum parâmetro, ele exibe apenas os nomes dos arquivos do 
diretório corrente – para ver uma listagem mais abrangente, 
com informações adicionais além dos nomes, use ls -la.

Quando precisar digitar o nome de um arquivo, você pode 
utilizar a tecla TAB para completá-lo. Por exemplo, para se quiser 
usar o comando less /etc/protocols, você pode digitar apenas 
less /etc/prot e então pressionar TAB – e o shell completará 
a digitação para você. Para limpar a tela, use Control+L. Para 
repetir comandos anteriores, use as teclas de setas – e para 
localizar comandos similares, use Page Up.

Para mudar o diretório corrente, use o comando cd, como no 
exemplo: cd /usr/local.

Usuários acostumados ao MS-DOS vão notar que o comando 
CD sem parâmetros não faz o que eles estão acostumados – ele 
retorna ao diretório pessoal do usuário, e não exibe o nome do 
diretório corrente. Para exibir o nome do diretório corrente, use 
pwd.

Para criar um diretório, use mkdir. Exemplo: mkdir teste123. 
Para excluir um diretório vazio, use rmdir, como no exemplo: 
rmdir teste123. Para editar arquivos em modo texto, existem 
várias opções, desde o tradicional editor vi até alternativas mais 
simples (e menos poderosas) como o pico. Para editar o arquivo 
exemplo.txt com o pico, digite pico exemplo.txt. Dentro do pico, 
use as teclas Control+o para gravar, e Control+x para sair.

Para renomear ou mover um arquivo, use o comando mv. Por 
exemplo, para transformar seu arquivo exemplo.txt em exercicio.
txt, digite mv exemplo.txt exercicio.txt. Se você quisesse movê-lo 
para o diretório teste123, previamente criado, o comando seria 
similar: mv exemplo.txt teste123.

Para copiar um arquivo, use o comando cp, com a mesma 
sintaxe do mv: cp exemplo.txt exercicio.txt, ou cp exemplo.txt 
teste123. Para apagar um arquivo, use o comando rm. Exemplo: 
rm exemplo.txt

Virando root
Eventualmente você terá necessidade de emitir comandos 

específicos do administrador do sistema (o usuário root). Para 
tornar-se o usuário root dentro de uma sessão shell, use o 
comando “su -” ou “sux -”. O segundo é específico da distribuição 
SuSE, e permite que o usuário root possa inclusive iniciar 
aplicações gráficas a partir de sua shell.

Você pode usar também o comando su sem parâmetro 
nenhum, mas aí os scripts de inicialização do usuário não 
serão executados, e você poderá sentir falta de alguns recursos 
presentes nele (como a reconfiguração da variável PATH, por 
exemplo).

Para retornar à situação pré-root, use o comando exit ou 
pressione Control+d.

Diretórios
O Linux tem uma estrutura de diretórios peculiar, objeto de 

uma série de padronizações e similar à que pode ser encontrada 
em versões comerciais de Unix. Alguns dos diretórios básicos 
do sistema merecem ser mencionados até mesmo em um curso 
introdutório, pois ajudam a entender melhor como o Linux 
funciona.

Acessando a ferramenta de exploração de diretórios Você 
verá uma tela similar à da Figura abaixo, mostrando o nível 
inicial da árvore de diretórios de sua máquina. Nesta janela. 
Use o menu Ver / Modo de Visão para selecionar o tipo de 
visualização que você prefere – ícones, detalhes, árvore...

Os diretórios de binários
Os diretórios de binários contém comandos e programas 

executáveis. A palavra “binários” não deve ser tomada ao pé da 
letra – vários programas são em linguagens interpretadas (como 
Perl e bash) e estão gravados em formato textual. Os principais 
são o /bin e o /sbin, mas existem outros dentro de áreas como 
o /usr e o /opt, como veremos adiante. A diferença entre o /
bin e o /sbin é que no último devem ficar todos os comandos e 
programas necessários durante o boot da máquina – portanto, 
ele deve sempre residir no mesmo disco ou partição que o 
diretório raiz.

O diretório de configuração
Os arquivos de configuração dos diversos serviços instalados 

na sua máquina devem preferencialmente residir no /etc. Ele 
também precisa estar no seu diretório raiz, por ser necessário 
durante o boot.

O diretório de boot
No /boot residem os arquivos estáticos necessários ao 

processo de boot do kernel, inclusive o próprio kernel e 
eventualmente uma imagem de disco virtual contendo drivers 
para os primeiros estágios da inicialização. De modo geral 
ocupa menos de 10MB, e pode estar em uma partição separada 
– algumas BIOS antigas podem exigir que este diretório esteja 
gravado no início do disco rígido.

O diretório de dispositivos
O /dev abriga arquivos que virtualizam todos os dispositivos 
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de entrada e saída – terminais, teclado, portas seriais e paralelas, 
teclado e até mesmo os próprios discos.

O diretório de bibliotecas
As bibliotecas compartilhadas essenciais (equivalentes 

às DLLs do mundo Windows) das aplicações e os módulos do 
kernel ficam gravadas no /lib.

Os pontos de montagem de mídias removíveis
Quando você acessa um CD, disquete ou mesmo um disco
compartilhado via rede, ele se torna integrante (diz-se que 

ele foi “montado”) do diretório /mnt ou /media. Seu disquete, 
após montado, pode ser visualizado em /mnt/floppy; o CD pode 
vir a ser lido em /media/cdrom.

Diretórios pessoais
O diretório pessoal do usuário root é o /root. Os demais 

diretórios pessoais devem estar sempre dentro do /home.

O indicador de status
O diretório /proc é virtual – ele não ocupa espaço físico real 

nos seus discos ou na memória. Seus arquivos servem como ponto 
de acesso para uma série de variáveis e recursos do sistema. 
Por exemplo, se você acessar o conteúdo do arquivo (virtual) /
proc/cpuinfo verá informações sobre os processadores da sua 
máquina.

Os diretórios de variáveis
Logs, filas de impressão e de e-mail e outros arquivos 

mantidos dinamicamente pelo sistema são armazenados no /
var. Já no /tmp são armazenados apenas arquivos temporários.

A segunda hierarquia
Dentro do diretório /usr nasce uma segunda hierarquia, 

idêntica à anterior. Dentro do /usr/bin, por exemplo, pode 
residir o mesmo tipo de arquivos que residiria no /bin – desde 
que não sejam necessários durante o boot. Eventualmente pode 
haver mais um terceiro nível, dentro de /usr/local. As razões por 
trás das hierarquias adicionais são históricas, mas elas permitem 
manobras interessantes, como a gravação em mídias protegidas 
contra gravação, ou o compartilhamento de um mesmo diretório 
/usr por uma série de computadores ligados em rede. Alguns 
conteúdos interessantes podem ser encontrados por padrão 
dentro da hierarquia do /usr – um exemplo é a documentação 
dos pacotes instalados, que deve residir em /usr/share/docs.

Outros diretórios
Outros diretórios podem existir na sua árvore sem violar o 

padrão. O SuSE Linux usa extensivamente o /opt, por exemplo, 
para instalação de árvores de diretórios adicionais criadas por 
pacotes específicos, como o KDE e o OpenOffice.

Gerenciamento de discos
Todo usuário e administrador de sistema tem a eventual 

necessidade de gerenciar o espaço livre em seus discos, ou de 
localizar um determinado arquivo cujo nome é conhecido mas 
não se sabe onde está. Usaremos preferencialmente ferramentas 
de modo texto para esta finalidade.

Descobrindo o espaço livre
Uma das necessidades mais comuns relacionadas ao 

gerenciamento de discos diz respeito ao espaço livre. O comando 
df apresenta o total disponível em cada partição do computador, 
como no exemplo abaixo, de um servidor bastante lotado:

Note que a coluna mais à direita indica o nome do diretório 
associado a cada uma das partições, a coluna available indica o 
espaço livre (em Kbytes) e a coluna Capacity indica quanto do 
espaço já está ocupado, em percentual.

A opção -h exibe os valores em forma mais fácil de ler:

Dica: o comando kdf pode fornecer a mesma informação, 
mas em modo gráfico.

Descobrindo quem está usando o espaço
Para descobrir os vilões responsáveis pelo maior consumo 

do seu espaço, use o comando du. Entre suas múltiplas opções, 
o -S (maiúsculo) separa os subdiretórios e o -x desconsidera 
arquivos e diretórios que estejam em partições diferentes.

Adiantando uma matéria de um capítulo posterior, podemos 
usar os filtros de texto do Linux para listar os 5 maiores diretórios 
abaixo de um determinado diretório, como no exemplo abaixo 
que lista os maiores diretórios abaixo do /f/grupos/inf:

O parâmetro -h pode ser usado para facilitar a leitura 
dos números, mas ao mesmo tempo ele torna os resultados 
incompatíveis com o filtro de ordenação:

A opção Sistema / Filesystem tools / Kdir Stats do seu menu 
oferece a mesma funcionalidade, mas em modo gráfico.

Localizando arquivos
O comando básico para localizar arquivos no disco é o find, 

cuja sintaxe é praticamente uma linguagem, e permite realizar 
uma série de operações complexas. Neste curso introdutório, 
vamos ver apenas os itens mais comuns.

A busca mais simples é a baseada em nomes de arquivos. 
Se você quiser procurar dentro do diretório /users apenas os 
arquivos com a extensão “.xls”, pode usar o comando find /users 
-name ‘*.xls’ como no exemplo abaixo:
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O segundo parâmetro é a origem da pesquisa, o terceiro é o 
tipo da busca e o quarto é o argumento da busca. Para pesquisar 
arquivos chamados “backup” no disco inteiro, o comando seria 
find / -name backup. Note que a barra utilizada como segundo 
parâmetro indica que a pesquisa deve ocorrer no disco todo.

Pode-se também fazer pesquisas baseadas no tamanho do 
arquivo. O comando find /users -size +1000000c mostraria 
todos os arquivos abaixo do diretório /users e que tenham mais 
de 1.000.000 de caracteres. Pode-se combinar pesquisas, como 
em find /users -size +1000000c -name ‘*.zip’.

O comando find tem uma série de recursos adicionais – 
digite man find para ver os detalhes. A boa notícia é que o 
ambiente gráfico KDE tem uma interface bastante amigável 
para a localização de arquivos, permitindo inclusive fazer filtros 
pelo conteúdo dos mesmos, data de criação, tamanho e várias 
outras opções – ela está na opção Encontrar arquivos, no menu 
do sistema.

Encontrar arquivos - SUSE

Além disso, se você instalar o pacote adicional findutils-
locate, poderá utilizar o comando locate para pesquisas super-
rápidas baseadas em um índice de arquivos. Este índice é 
gerado automaticamente uma vez por dia, ou toda vez que o 
administrador da máquina utilizar o comando updatedb.

Restrições e permissões de acesso
O sistema de permissão de acesso do Linux protege o sistema 

de arquivos do acesso indevido de pessoas ou programas não 
autorizados.

Os direitos de acesso são fornecidos a três classes distintas 
de usuários:

- O usuário dono do arquivo, representado pela letra u;
- O grupo dono do arquivo, representado pela letra g;
- Todos os outros usuários, representados pela letra o (de 

outros).
Eles também se dividem em três categorias de privilégio:
- Leitura (r, de Read)
- Escrita (w, de Write)
- Execução (x, de eXecute)

Todo arquivo do Linux possui um conjunto de privilégios 
definido para cada uma das três classes, e o sistema operacional 
sempre obedece a estes privilégios, e força todos os usuários a 
obedecê-los também – exceto quando se trata do usuário root, 
que tem acesso a todos os arquivos.

A figura abaixo mostra o editor de permissões do gerenciador 
de arquivos do KDE. Note a matriz formada pelas classes e pelas 
categorias:

Aqui, o arquivo pode ser escrito apenas por seu proprietário, 
mas pode ser lido e executado pelo proprietário, pelo grupo e 
pelos demais usuários – ou seja, por todos.

Geralmente as permissões são descritas como uma 
sequência de 10 caracteres, sendo que o primeiro indica se ele 
é um diretório e os demais formam 3 grupos de 3 caracteres 
indicando os privilégios de cada classe de usuário. A seqüência 
“- rwx r-x r-x” indica que o usuário proprietário do arquivo tem 
direitos de leitura, escrita e execução, o grupo proprietário tem 
leitura e execução, e os outros usuários têm também leitura e 
execução – a mesma combinação vista na figura acima.

Veja como o mesmo arquivo da figura seria exibido pelo 
comando “ls -l”:

Você pode alterar as permissões dos seus arquivos através 
do editor de propriedades exibido na figura, ou através do 
comando chmod. O chmod tem muitas opções de sintaxe, mas 
a mais simples é a que acrescenta ou retira privilégios de cada 
uma das classes. Alguns exemplos:

- Dar permissão de execução para o usuário: chmod u+x 
arquivo 

- Dar permissão de leitura para o usuário e o grupo: chmod 
ug+r arquivo

- Retirar permissão de escrita dos outros: chmod o-w arquivo
Os três exemplos acima acrescentam e retiram apenas as 

permissões explicitamente citadas, sem alterar as demais. 
Existem muitas outras formas de manipular permissões usando 
o comando chmod, e existem até mesmo permissões avançadas 
(SUID, SGID e sticky) que não vamos mencionar neste curso 
introdutório – conte com a documentação do comando chmod 
para conhecer os detalhes.

Questões

01. (Prefeitura de Canavieira – PI - Técnico em 
Enfermagem – IMA/2015). A respeito do sistema Operacional 
Linux, marque a única alternativa FALSA.

(A) ROOT é o nome do Super usuário.
(B) diretório raiz é representado por um sinal de adição (+).
(C) O Kernel é o núcleo do sistema operacional, a parte mais 

próxima do hardware (parte física).
(D) Shell é nome genérico de uma classe de programas que 

funcionam como interpretador de comandos. Ele traduz os 
comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada pelo 
Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre usuário e o 
Kernel seria bastante complexa.

02. (Prefeitura de Canavieira – PI - Técnico em 
Enfermagem – IMA/2015). Qual a função do comando 
shutdown no sistema Operacional Linux?

(A) Apaga a conta do usuário especificado.
(B) Limpar a tela.
(C) Cria uma nova conta de usuário.
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(D) Desliga ou reinicia o computador.

03. (UFPE - Técnico de Laboratório – Mecânica - 
COVEST-COPSET/2015). Suponha que, no Linux, um arquivo 
ou pasta possui as seguintes permissões de acesso: drwxrwxr--. 
Suponha que foi executado o comando: ‘chmod go-wx’. Pode-se 
afirmar que, após esse comando:

(A) os usuários do grupo (exceto o dono) não podem 
acessar a pasta, embora outros usuários possam.

(B) nenhum usuário, com exceção do dono, pode acessar ou 
modificar a pasta.

(C) os usuários do grupo (exceto o dono) não podem 
executar o arquivo, embora outros usuários possam.

(D) apenas os usuários do grupo podem modificar e 
executar o arquivo.

(E) todos os usuários podem modificar e acessar a pasta.

04. (UFPE - Assistente em Administração - COVEST-
COPSET/2015). Qual comando Linux abaixo está diretamente 
associado à manipulação de arquivo?

(A) diff
(B) ps
(C) ping
(D) sudo
(E) pwd

05. (UFRJ - Auxiliar em Administração - Atividades 
Culturais de Divulgação Científica - PR-4 Concursos/2015). 
Assinale a alternativa que corresponde à licença sob a qual o 
código fonte do núcleo do Linux está disponível.

(A) DML
(B) GPL
(C) GLP
(D) Copyright
(E) Minix

Respostas

01. Resposta: B
O diretório raiz é representado por um sinal de barra ( / ) e 

o sinal de adição ( + ), se refere à permissão dada ao usuário.

02. Resposta: D
Verifique na tabela abaixo a justificativa da resposta.

Comando Função Obs.
sudo userdel 
-r nome_do_

usuario

Apaga a conta 
do usuário 

especificado

A opção –r retira o 
diretório /home do 
usuário

clear Limpar a tela Limpa a tela movendo 
o cursor para primeira 
linha. Não existem 
parâmetros passados 
junto a este comando.

sudo 
useradd 
fulano

Cria uma 
nova conta de 

usuário.

Cria um novo usuário 
“fulano” no sistema, cujo 
diretório pessoal do 
mesmo será “/home/
fulano”.
Com a mesma finalidade 
porém com mais opções 
informativas sobre o 
usuário a ser cadastrado 
existe o comando adduser.

shutdown Desliga ou 
reinicia o 

computador

sudo shutdown -h now - 
para encerrar o sistema 
imediatamente.

sudo shutdown -h +15 - 
para encerrar o sistema 
daqui a 15 minutos.

sudo shutdown -r 20:30 
‘O sistema será reiniciado 
as 20:30 horas!’ -  para 
reiniciar o sistema as 
20:30 horas enviando a 
mensagem “O sistema 
será reiniciado as 20:30 
horas!” a todos usuários 
logados.

NOTA: O comando:
sudo init 0
Também pode ser usado 
para encerramento do 
sistema. O comando 
shutdown é a forma 
mais segura de reiniciar 
e finalizar o sistema, 
advertindo os usuários 
logados e bloqueando 
novos logons.

03. Resposta: B
O comando chmod, Altera as permissões de acesso 

de arquivos e diretórios, não alterando estes atributos de 
links simbólicos passados na linha de comando, mais sim as 
permissões dos arquivos aos quais eles se referem. Possui os 
seguintes comandos:

Permissão p/ pessoas: 
u(usuário) 
g (grupo) 
o (outros) 
Tipos: 
r (read) 
w permissão de escrita/gravação (write) 
x (Execução)
Sinais: 
= (Aplique exatamente assim) 
+ (Adicionar mais essa) 
- (Tirar Essa)

chmod go-wx
Grupo (g) e Outros (o) não podem (-) escrita/gravação (w) 

e execução (x) ou, em outras palavras, nenhum usuário, com 
exceção do dono, pode acessar ou modificar a pasta.

Este comando também pode ser usado na forma numérica. 
Sendo usado os números de 0 a7 em sequência de três números 
para representar o Dono do arquivo, o grupo ao qual o arquivo 
pertence e os outros usuários do sistema.

Ex: chmod 777 videos – Significa que todos os usuário tem 
permissão para Leitura, escrita e Execução do conteúdo da 
pasta vídeos.

Ex 2: chmod 770 imagens – Apenas o dono do arquivo e 
os usuário do mesmo grupo possuem permissão para leitura, 
escrita e gravação. Os outros usuário não conseguem nem 
visualizar os arquivos.

Leitura (r) Escrita (w) Execução (x) Octal
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 2
0 1 1 3
1 0 0 4
1 0 1 5
1 1 0 6
1 1 1 7
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0 - (zero) permissão negada
1 - permissão de execução
2 - permissão de gravação
3 - permissão de gravação e execução
4 - permissão de leitura
5 - permissão de leitura e execução
6 - permissão de leitura e gravação
7 - soma de todas as permissões

- chmod 744 file - para alterar as permissões do arquivo 
“file” de modo ao Dono ter total permissão (leitura, execução e 
escrita) enquanto que os usuários pertencentes ao Grupo e os 
Outros terão permissão apenas de leitura.

- chmod -R 744 temp/ - para alterar as permissões de forma 
idêntica ao exemplo anterior, porém do sub-diretório /temp e 
todo seu conteúdo de forma recursiva.

04. Resposta: A
O comando diff compara o conteúdo de dois arquivos e 

relata a diferença entre eles. Mas, o comando não compara 
apenas arquivos, também pode comparar diretórios ou pastas, 
e até arquivos compactados com gzip diretamente.

O comando ps lista os processos em execução no sistema.
O ping, da sigla, em inglês: Packet Internet Network 

Grouper. É o tempo que uma informação demora para chegar a 
um destino e voltar ao seu computador.

O comando sudo permite a usuários comuns obter 
privilégios de outro usuário, em geral o super usuário, para 
executar tarefas específicas dentro do sistema de maneira 
segura e controlável pelo administrador.

O comando pwd em linux te devolve a rota na qual você 
estiver situado, costuma-se utilizar para saber em que parte da 
estrutura de diretórios você se encontra.

05. Resposta: B
A licença GPL (General Public License), ou Licença 

Geral Pública no bom português, permite que qualquer um 
possa utilizar programas que estão sobre ela, honrando 
o compromisso de não tornar o código-fonte fechado. É 
permitida a alteração dos códigos baseados em GPL com fins de 
comercialização, porém não há permissão para fechar o código 
e vende-los.

WINDOWS 74

O Windows 7 é um sistema operacional produzido pela 
Microsoft.

Um sistema operacional é um conjunto de programas que 
fornecem uma interface

para o usuário e se comunicam com o hardware da maquina 
evitando que os programas

construídos dentro do sistema operacional tenham de 
realizar esta tarefa.

Características do Windows
- Interface amigável e intuitiva: Utilizando recursos gráficos.
-  Multitarefa: Permite a utilização de mais de um programa 

por vez.
-  Multiusuário: Permite a criação de múltiplas contas 

(perfis) de usuários.
-  Sistema Aberto para Programação
- Plug-n-Play: Reconhece automaticamente periféricos e 

dispositivos conectados ao
computador.

Interface Visual

A interface é a utilização dos recursos gráficos de um 
programa para facilitar o seu

uso, ou seja, seu relacionamento com o usuário.
Ela é chamada de “Visual”, pois existem sistemas que usam 

uma interface não visual,
como o MS-DOS, Unix e outros sistemas, ou seja, a interação 

4 Fonte: http://www.inf.pucpcaldas.br/extensao/cereadd/
apostilas/windows7v1.pdf

com o usuário se da na forma
de texto, através exclusivamente do teclado.

Área de Trabalho (Desktop)

Janela iniciada ao carregar o Windows, através dela 
acessamos todos os arquivos e programas instaldos no 
computador. No canto inferior esquerdo fica o botão iniciar, que 
é usado para acessar os programas e configurações do Windows.

Barra de Tarefas

A barra de tarefas do Windows 7 combina dois recursos que 
estavam presentes na versão XP: Botões das tarefas na barra e 
inicialização rápida. Uma tarefa é um programa que esta sendo 
executado. As tarefas são identificadas na barra com uma seleção 
botões de inicialização rápida,

Os três ícones após o logotipo do Windows são executados ao 
receber um clique. Outra maneira de identificar é estes atalhos 
de inicialização rápida é clicar com o botão direito do mouse 
sobre o botão da barra de tarefas, se na ultima opção do menu 
estiver escrito “Fechar Janela”, então significa que este botão é 
uma tarefa, ou seja, é um programa em execução.

Obs: Arquivos em execução ocupam espaço na memória 
principal (RAM) do computador, portanto, quanto mais 
programas abertos, mais lenta a maquina fica.

Você também pode criar botões de inicialização rápida. 
Basta arrastar o ícone do programa ou pasta, para a barra.

A inicialização rápida só funciona diretamente para 
programas. Exemplo: O Bloco de Notas é um programa, o Excel é 
outro tipo  de programa. Portanto, se você arrastar um arquivo 
para a barra de tarefas, o botão resultante será do programa 
usado para abrir o arquivo arrastado.

Mas, clicando com o botão direito sobre o botão do programa, 
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veremos a palavra “Fixo” como separador de menu, na parte 
superior. O separador “Fixo” identifica todos os arquivos que 
você quis fixar na barra. No exemplo, existe o arquivo: ABRE 
COM O EXCEL.XLSX. Em frente, existe um botão “taxinha”. Ele 
serve para desafixar o arquivo.

No mesmo menu podemos observar o separador “Recente”, 
em baixo dele estão todos os arquivos que você abriu 
recentemente usando este programa, no caso, Bloco de Notas.

No ultimo separador do menu, temos um botão com o 
nome do programa, que ao ser clicado abre o programa. Assim 
como o botão da barra de tarefas quando não há arquivos deste 
programa sendo executados. Embaixo o botão “Desafixar este 
programa da barra de tarefas”, que remove o programa da barra 
de tarefas.

Obs: A inicialização rápida nada mais é do que um atalho 
que fica na barra de tarefas.

Mouse

O mouse é um periférico que auxilia na interação com 
a interface, por isto, não é um dispositivo essencial para o 
funcionamento do sistema (é possível utilizar o Windows sem 
mouse). Ele é representado pela interface na forma de um 
ponteiro.

Botões: A quantidade de botões de um mouse varia de 
acordo com o modelo. Os modelos mais comuns tem 2 botões 
e entre eles uma roda. Botão esquerdo: O botão ação. Ex: Abrir 
uma pasta, abrir um arquivo, selecionar, mover e etc...

Ação com 2 cliques: Quando queremos abrir um ícone, por 
exemplo, uma pasta, precisamos dar 2 cliques para abri-la. Isso 
porque um clique apenas o seleciona. Apenas ícones precisam 
de 2 cliques para serem abertos. A ação só acontecerá se no 
intervalo entre um clique e outro não demorar mais do que 1 
segundo.

Ação com 1 clique: Toda ação de seleção só precisa de um 
clique, assim como para abrir menus, minimizar e maximizar 
janelas e abrir programas na barra de tarefas ou no menu iniciar.

Ação com 1 clique+arrasta: Quando o clique é feito em 
cima de um ícone, então esta ação o moverá de lugar. Exemplo: 
Arrastar um ícone para uma pasta.

Quando em outra situação, arrastar o mouse com o botão 
esquerdo pressionado irá desenhar um retângulo de seleção, 
onde tudo dentro dele será selecionado.

Botão Direito: O botão menu. Serve para acessar as opções 
referentes ao local do clique. Ex: Se eu clicar em cima de um 

ícone, vou ter acesso às opções de um ícone.
Roda: A roda serve apenas para utilizar a barra de rolagem 

com mais eficiência.

Teclado
O teclado é um periférico essencial para o funcionamento 

do computador. Embora hoje seja possível fazer a maioria das 
operações com o mouse, o teclado ainda é um requisito para o 
funcionamento do Sistema Operacional (Windows).

Um Sistema Operacional inicia sem mouse, mas não sem 
teclado.

Teclas:
- A-Z
- Contém todas as letras do alfabeto romano, maiúsculas e 

minúsculas.
- Numérico
- Geralmente os teclados vêem com 2 conjuntos de teclas 

numéricas, o normal e o pad (a direita). Exceção para laptops e 
Smartphones.

-  Acentuação
- Pressionar primeiro a tecla do acento e depois a letra, 

nunca ambas ao mesmo tempo.
- Ã = ‘~’ e ‘a’
- É = ‘-‘ e ‘e’
- Ô = ‘Shift+~’ e ‘o’
- Sinais e Símbolos
- % = ‘Shift+5’
- @ = ‘Shift+2’
- ! = ‘Shift+1’
- Setas
- Funções
- Teclas F1-F10
- Shift = Tecla de modificação. Obs.: Quando dentro de 

uma tecla houver mais de um símbolo escrito, pressione Shift 
juntamente com a tecla desejada para escrever o símbolo de 
cima. Ex: ‘Shift+8’ faz o caractere ‘*’. Se caso a tecla for uma letra, 
faz ela maiúscula.

- Ctrl = Tecla utilizada para fazer operações especiais. A 
maioria dela se resume a atalhos. Ex: ‘Ctrl+A’ abre uma aplicação.

- Alt = Tecla que alterna a função de outra. Semelhante ao 
Shift. Ex: ‘Alt+F4’ fecha a aplicação.

- Esc = Pode significar, dependendo da aplicação: Não, Sair, 
Fechar, Cancelar ou Abortar.

- Enter = Pode significar: Entrar, Abrir, Sim, Continuar.
- TAB = Faz tabulação em textos e também muda a área de 

seleção na ausência do uso do mouse.
- Capslock = Trava o teclado para letras maiúsculas. 

Geralmente existe uma luz no teclado que indica se está ou não 
ativado.

- Numlock = Habilita e Desabilita o teclado PAD.
- Windows = Habilita o menu iniciar e alguns atalhos 

especiais para Windows.
- Menu = Abre o menu onde está o ponteiro. (Substitui o 

botão direito do mouse)
- Home = Usado em textos leva o ponteiro de volta ao início 

da linha.
- End = Oposto do Home leva o ponteiro para o final da linha.
- Pageup, Pagedown = Mesma função da roda do mouse, 

auxiliar na barra de rolagem.
- Print Screen = Tira uma ‘foto’ da tela do computador.
- Pause/Break = Pausa a execução de um programa.
- Espaço = Adiciona um espaço em branco no texto.
- Backspace = Elimina a última letra digitada.
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Área de Notificação
Localizada no canto inferior direito, dá acesso a alguns 

recursos como o calendário e  relógio, rede e volume. 
Principalmente, mostra alguns itens como antivírus, programas 
em execução que estão em segundo plano mas que precisam de 
uma maneira de alertar o usuário de maneira imediata.

Vários programas colocam seus 
ícones na barra de notificação, como por 
 exemplo, o MSN. Muito embora hoje, este espaço sirva tanto 
para notificação, quanto para acesso rápido de um determinado 
programa.

Lixeira
A lixeira é uma pasta especial que guarda arquivos que foram 

excluídos (deletados). É o ultimo recurso para recuperar arquivos 
excluídos. Os arquivos continuam ocupando espaço no disco 
rígido quando ainda estão na lixeira, por isso, eventualmente 
é necessário limpar a lixeira, excluindo permanentemente seu 
conteúdo.

Quando, dentro da lixeira, um arquivo é restaurado, ele volta 
exatamente para o lugar onde estava.

Customização
O Windows apresenta um recurso muito atraente a seus 

usuários, que é um grande poder de customizar sua área de 
trabalho como um todo (inclusive pastas) e deixá-la ao seu gosto.

Entre muitas coisas, é possível alterar:
- O papel de parede para qualquer imagem.

- O modo como seus ícones são agrupados e ordenados.

- O lugar da barra de tarefas.

- O modo de exibição das janelas.
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- O ponteiro do mouse.

- Os ícones da área de trabalho

- A cor da barra de tarefas.

- Alterar resolução da tela

Conta de Usuário:
A conta de Usuário é uma conta no Windows para que só 

você tenha uso e possa deixá-la a seu agrado, ou seja, um espaço 
reservado totalmente customizado, por você.

Uma conta de usuário é uma coleção de dados que informa 
o Windows quais arquivos e pastas você pode acessar, quais 
alterações pode efetuar no computador e quais são suas 
preferências pessoais, como a cor de fundo da área de trabalho 
ou o tema das pessoas, mas ainda ter seus próprios arquivos e 
configurações. Cada pessoa acessa a sua conta com um nome de 
usuário e senha.

Existem três tipos diferentes de contas:
- Padrão
- Administrador
- Convidado

Cada um deles oferece ao usuário um nível diferente de 
controle do computador. A conta padrão é a que deve ser 
usada quando para o uso cotidiano. A conta de administrador 
fornece mais controle do computador e deve ser usada quando 
necessário. A conta de convidado destina-se a pessoas que 
precisam de acesso temporário ao computador.

Programa
Um programa é uma ferramenta, construída para auxiliar 

em algo. O sistema operacional (Windows) é um conjunto de 
programas.

Tambem é conjunto de arquivos e registros.
Cada programa tem uma finalidade especifica, veja alguns 

exemplos:
- Antivírus
- Editor de Texto
- Navegador de Internet
- Tocador de Musicas

Instalação
Um programa só pode ser utilizado por você ou seu 

computador se for instalado.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



16Informática Básica

APOSTILAS OPÇÃO
Geralmente um instalador ou setup, (nome dado ao arquivo 

de instalação) é apenas um arquivo, que ao ser aberto, instala 
todos os componentes do programa no sistema, portanto, para 
instalar o mesmo programa em outra maquina, basta utilizar o 
mesmo instalador.

Alguns programas podem gerar um tipo especifico de 
arquivo. Por exemplo:

O programa Word permite que você salve documentos, estes 
documentos são arquivos do tipo Word. Todo arquivo que for 
do tipo Word, quando for aberto, automaticamente carrega o 
programa Word.

Exemplo abstrato: Imagina que uma Maquina de Café é um 
programa. Um copo com café é um arquivo gerado por este 
programa. Quando olhamos para o copo, e vemos que dentro 
existe café, automaticamente podemos associar com a Máquina 
de Café.

Desinstalação
Apagar um programa não é tão simples quanto apagar um 

arquivo. Para tanto, é necessário usar um recurso chamado 
desinstalador, que normalmente, acompanha o programa.

O Windows gerencia estes recursos no Painel de Controle-
>Desinstalar um Programa.

Imprimindo um Arquivo
Se o arquivo for do tipo texto ou imagem é possível imprimi-

lo:

Dentro do programa, no menu Arquivo ou ‘ctrl+p’

Janela de Impressão:

1- Escolher a Impressora (Nome)
2- Escolher as páginas a serem impressas (Intervalo de 

Páginas)
3- Escolher a quantidade de cópias

Painel de Controle
O Painel de Controle é uma pasta do Windows que reúne 

programas que manipulam
os controles e recursos do sistema.

O painel é dividido por categorias, mas também pode ser 
exibido em ícones.
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- Sistema e Segurança
 - Exibe configurações de Hardware (velocidade, 

desempenho,etc).
 - Opções para economizar energia
 - Sistemas de Defesa e Proteção
 - Sistemas de Restauração de Dados
- Rede e Internet
 - Grupo Doméstico
 - Opções da Internet
 - Status da Rede e Compartilhamentos
- Hardware e Sons
 - Gerencia Impressoras
 - Configurações para mídias
 - Ajuste de Som
 - Opções de Vídeo
- Programas
 - Configurações para Programas
 - Gerencia recursos do Windows
 - Gerencia Gadgets
- Contas de Usuário e Segurança Familiar
 - Gerencia Contas
 - Controle dos Pais
- Aparência e Personalização
 - Todos os recursos para personalizar a área de 

trabalho
 - Opções para deficientes físicos
 - Gadgets para área de trabalho
- Relógio, Idioma e Região
- Facilidade de Acesso
 - Opções para deficientes físicos

Gerenciamento de Dispositivos do Computador
Para gerenciar os dispositivos do computador é necessário 

acessar: Painel de Controle ->Sistema e Segurança ->Sistema.
Nesta janela são exibidas as informações do computador e 

do sistema operacional intalado no mesmo.

Informações do Sistema

Nesta tela clicando na opção Gerenciar de Dipositivos é 
possível acessar o Gerenciado de Dispositovos.

Gerenciador de Dispositivos

O Gerenciador de dispositovos serve para verificar o 
funcionamento dos dispositivos ligados ao computador e 
permite instalar ou desisnstar seus drivers.

Um driver é um software que permite que o computador se 
comunique com o hardware ou com os dispositivos. Sem drivers, 
o hardware conectado ao computador, por exemplo, uma placa 
de vídeo ou uma impressora, não funcionará corretamente.

Na maioria das vezes, os drivers são fornecidos com 
o Windows, mas você também pode encontrá-los usando 
o Windows Update, no Painel de Controle, para verificar 
atualizações. Se o Windows não tiver o driver de que você 
precisa, acesse o Centro de Compatibilidade do Windows 7, que 
lista milhares de dispositivos e tem links diretos para downloads 
de drivers. Além disso, você poderá encontrar drivers no disco 
que veio com o hardware ou dispositivo que você deseja usar ou 
no site do fabricante desse hardware ou dispositivo.5

O Windows também permite que seus periféricos sejam 
gerenciado, para isto basta acessar: Painel de Controle -> 
Hardware e Sons -> Dispositivos e Impressoras.

Dispositivos e Impressoras

Nesta janela é possível configurar todos os periféricos ligados 
ao computador, por exemplo: É possível definir uma impressora 
padrão quando temos mais de uma, ou mesmo definir qual será 
a qualidade de impressão da mesma.
5 Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/
what-is-driver#1TC=windows-7
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Atualizações do Sistema Operacional
É muito importante manter o seu Windows atualizado, 

mantendo seu sistema operacional com as atualizações em 
dia é possível evitar que outras pessoas possam ter acesso ao 
seus computador, ou mesmo evitar problemas que o sistema 
operacional possa desenvolver.

É possível gerenciar o modo que suas atualizações são 
realizadas, para isto acesse: Painel de Controle -> Sistema e 
Segurança -> Windows Update.

Windows Update

Nesta janela é possível verificar atualizações que podem ser 
instaladas, exibir o histórico de atualizações e ativar ou desativar 
as atualizações automáticas.

Configurações de Atualização Automática

Na tela de configuração das atualizações é possível definir o 
horário em que a busca por atualizações será realizada, se elas 
serão instaladas automaticamente ou não e até mesmo desativá-
las.

Bloco de Notas
Editor de texto padrão e o mais simples. O seu formato é lido 

por qualquer sistema operacional.
Para abri-lo:
- Vá em Menu Iniciar -> Todos os Programas -> Acessórios -> 

Bloco de Notas
- Escreva na busca do Windows: “Bloco de Notas”
- Clique com o botão direito dentro de uma pasta ou na área 

de trabalho, selecione: Novo -> Documento de Texto Formato: 
“.txt”.

Paint
Editor de imagens do Windows. Possui poucos recursos, 

leve e intuitivo. Usado para salvar a imagem recuperada do 
‘printscreen’ e fazer recortes rápidos em imagens.

Para abri-lo:
- Vá em Menu Iniciar -> Todos os Programas -> Acessórios 

-> Paint
- Escreva na busca do Windows: “Paint”
- Clique com o botão direito dentro de uma pasta ou na área 

de trabalho, selecione: Novo -> Imagem de Bitmap Formato: 
“.bmp”.

Calculadora
Faz as operações
- Soma, Subtração,Multiplicação, Divisão,Raiz Quadrada
- Média, Soma, Desvio Padrão
- Converte Medidas
- Cálculos Científicos
- Cálculo de economia de combustível (em milhas)
 Para abri-la:
- Vá em Menu Iniciar -> Todos os Programas -> Acessórios 

-> Calculadora
- Escreva na busca do Windows: “Calculadora”
A calculadora também funciona totalmente pelo teclado.
Obs.: Este é um exemplo de programa que não gera arquivos.

Restauração do Sistema
A Restauração do Sistema o ajuda a restaurar arquivos do 

sistema do computador para um ponto anterior no tempo 
(ponto de restauração). É uma forma de desfazer alterações do 
sistema no computador sem afetar os arquivos pessoais, como 
email, documentos ou fotos.

As vezes, alterações inesperadas causam problemas graves 
no sistema, mas isto pode ser revertido usando a restauração.

A Restauração do Sistema não é destinada a fazer backup de 
arquivos pessoais, portanto, ela não pode ajudá-lo a recuperar 
um arquivo pessoal que foi excluído ou danificado.

Teclas de Atalho
WIN = Abre o menu Iniciar. Use as setas para navegar nas 

opções, e dê ENTER para abrir um item.
WIN + D = Mostrar área de trabalho.
WIN + M = Minimizar tudo.
SHIFT + WIN + M = Desminimizar tudo.
WIN + R = Executar.
WIN + E = Abre o Windows Explorer.
WIN + F = Pesquisar arquivos ou pastas.
WIN + U = Gerenciador de utilitários.
CTRL + ESC = Abre o menu Iniciar.
CTRL + ALT + DEL = Gerenciador de tarefas, permite fechar 

programas travados.
CTRL + SHIFT + ESC = Gerenciador de tarefas (com a 

vantagem de abri-lo direto, e não a tela de segurança,
em algumas versões de Windows).
ALT + LETRA SUBLINHADA DE MENUS OU BOTÕES = Acessa 

o menu ou botão. Use as setas de direção do teclado para se 
mover, ENTER para confirmar ou a barra de espaços para marcar 
ou desmarcar as caixinhas de marcação.

ALT + TAB = Alterna as janelas abertas. Segure ALT e vá 
teclando TAB até selecionar a janela desejada, e então solte tudo.

SHIFT + ALT + TAB = Alterna as janelas abertas, só que 
selecionando as anteriores, e não as próximas. Ao usar o ALT + 
TAB, você pode teclar ou soltar SHIFT quando precisar.

ALT + ESC = Alterna diretamente para a janela anterior na 
barra de tarefas.

CTRL + TAB = Alterna as guias (abas) das janelas que tem 
abas, avançando, e em alguns programas, alterna os documentos 
abertos.

SHIFT + CTRL + TAB = Alterna as guias, voltando para as 
anteriores, em vez de avançar.

ALT + F4 = Fecha a janela ativa. Se nenhuma janela estiver 
aberta, abre a caixa de diálogo “Desligar o computador”.

ALT + ESPAÇO = Abre o menu de controle da janela ativa (= 
clicar na barra de título com o botão direito do mouse ou, mais 
precisamente, clicar no ícone que fica à esquerda, na barra de 
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título dos programas). Dica: use para maximizar, minimizar ou 
restaurar janelas pelo teclado.

F10 = Seleciona os menus do programa atual. Use as setas de 
direção do teclado para se mover por eles.

SHIFT + F10 = Corresponde a clicar com o botão direito no 
objeto selecionado ou em foco. Use as setas para escolher um 
item do menu, e ENTER para “clicá-lo”. Pode-se usar diretamente 
a tecla que tem um menu com uma setinha, é a chama “tecla de 
atalho de aplicativo”, que normalmente fica entre as teclas

WIN DIREITA e CTRL de alguns teclados.
PRINT SCREEN = Copia uma imagem da tela atual para 

a área de transferência. Basta colar no seu programa gráfico 
preferido (pode ser o Paint), ou num editor que aceite imagens 
(como o Word). Ideal para pegar ilustrações de tela sem precisar 
de programas de terceiros.

ALT + PRINT SCREEN = Copia uma imagem apenas da janela 
ativa, e não da tela inteira (janela ativa é a janela que está em 
primeiro plano).

Windows Explorer
Confira mais abaixo as dicas de seleção de textos, muitas 

valem para o trabalho com arquivos e pastas também
F3 = Pesquisar arquivos na pasta atual.
F4 = Abre a listinha da barra de endereços.
F5 = Atualiza a janela atual.
F6 = Seleciona o texto da barra de endereços.
F11 = Abre a página em tela cheia. Tecle F11 para voltar ao 

normal.
CTRL + H = Abre a lista do histórico.
CTRL + I = Abre a lista dos favoritos.
BACKSPACE = Abrir a pasta pai (acima).
Cópia e seleção de textos ou arquivos
CTRL + C = Copiar seleção.
CTRL + V = Colar.
CTRL + X = Recortar (mover).
CTRL + A = Selecionar tudo do campo atual.
CTRL + Z = Desfaz a última ação de edição, se possível.

Textos em diversos programas
SHIFT + SETA ESQUERDA = Vai selecionando à esquerda do 

cursor. Segurando SHIFT, vá teclando a SETA ESQUERDA.
SHIFT + SETA DIREITA = Idem anterior, seleciona à direita 

do cursor. Segure SHIFT e vá teclando SETA DIREITA.
SHIFT + SETA ACIMA = Seleciona o texto compreendido entre 

a linha atual e a linha acima, na mesma coluna. Segure SHIFT e 
vá teclando SETA ACIMA para selecionar mais linhas para cima.

SHIFT + SETA ABAIXO = Idem anterior, seleciona linhas para 
baixo.

SHIFT + HOME = Seleciona do cursor até o início da linha.
SHIFT + END = Seleciona do cursor até o fim da linha.
INSERT = Alterna entre inserir ou substituir caracteres ao 

digitar.
SHIFT + TECLA = Coloca o símbolo secundário da tecla. No 

caso das letras, alterna para caixa alta (maiúsculas).

Questões

01. (Caixa Econômica Federal - Técnico Bancário Novo - 
CESGRANRIO/2012) Os sistemas operacionais Windows, como 
o Windows 2008 e o Windows 7, trazem em suas versões, como 
padrão, um programa cujo objetivo é gerenciar arquivos, pastas 
e programas.

Esse programa é denominado
(A) BDE Administrator
(B) File Control
(C) Flash Player
(D) Internet Explorer
(E) Windows Explorer

02. (PEFOCE – Aux. De Perícia – CESPE/2012) Entre os 
sistemas operacionais Windows 7, Windows Vista e Windows 
XP, apenas este último não possui versão para processadores de 
64 bits.

( ) CERTO

( ) ERRADO

03- (MF – Assistente Técnico-administrativo – 
ESAF/2012) O sistema operacional Windows 7 da Microsoft 
está disponível em 5 versões. A mais simples delas é a:

(A) Home Premium.
(B) Home Basic.
(C) Starter.
(D) Beginner.
(E) Home zero

04. (UFAC - Auxiliar em Administração - MS 
CONCURSOS/2014) Para abrir a janela do Executar do Microsoft 
Windows devemos pressionar qual combinação de teclas:

(A) Windows + A
(B) Windows + E
(C) Windows + M
(D) Windows + P
(E) Windows + R

05. (Prefeitura de Duque de Caxias - Auxiliar 
Administrativo - CONSULPLAN/2015)

Nos sistemas operacionais da Microsoft, Configuração 
Padrão – Idioma Português Brasil, as teclas de atalho também são 
importantes aliadas para agilizar as tarefas a serem executadas 
no computador. Nos teclados existe uma tecla chamada “tecla 
Windows”, onde aparece o símbolo padrão da Microsoft. A 
combinação dessa tecla com algumas outras abrem/executam 
algumas funções, que para serem acessadas pelos caminhos 
normais poderiam levar mais tempo, como a Pesquisa e o 
Comando Executar. As teclas que são acionadas em conjunto 
com a “tecla Windows” para acessar o Comando Pesquisar e o 
Comando Executar no Windows 7 são, respectivamente:

(A) <Janela Windows> + <F>; <Janela Windows> + <R>.
(B) <Janela Windows> + <R>; <Janela Windows> + <D>.
(C) <Janela Windows> + <D>; <Janela Windows> + <M>.
(D) <Janela Windows> + <M>; <Janela Windows> + <F>.

Respostas

01. Resposta: E.
O Windows Explorer é um aplicativo do Windows para 

cumprir o objetivo supracitado na questão.

02. Resposta: Errado.
Todos os sistemas Windows supracitados possuem versão 

de 32 e 64 bits.

03. Resposta: C.
Descrevendo todas as versões do Windows 7:
Windows 7 Starter, o “basicão”
Como o próprio título acima sugere, esta versão do Windows 

é a mais simples e básica de todas. A Barra de Tarefas foi 
completamente redesenhada e não possui suporte ao famoso 
Aero Glass. Uma limitação da versão é que o usuário não pode 
abrir mais do que três aplicativos ao mesmo tempo.

Esta versão será instalada em computadores novos apenas 
nos países em desenvolvimento, como Índia, Rússia e Brasil. 
Disponível apenas na versão de 32 bits.

Windows 7 Home Basic, o meio-termo
Esta é uma versão intermediária entre as edições Starter e 

Home Premium (que será mostrada logo abaixo). Terá também 
a versão de 64 bits e permitirá a execução de mais de três 
aplicativos ao mesmo tempo.

Assim como a anterior, não terá suporte para o Aero Glass 
nem para as funcionalidades sensíveis ao toque, fugindo um 
pouco da principal novidade do Windows 7. Computadores 
novos poderão contar também com a instalação desta edição, 
mas sua venda será proibida nos Estados Unidos.

Windows 7 Home Premium, “completão”
Edição que os usuários domésticos podem chamar de 

“completa”, a Home Premium acumula todas as funcionalidades 
das edições citadas anteriormente e soma mais algumas ao 
pacote.

Dentre as funções adicionadas, as principais são o suporte à 
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interface Aero Glass (finalmente!) e também aos recursos Touch 
Windows (tela sensível ao toque) e Aero Background, que troca 
seu papel de parede automaticamente no intervalo de tempo 
determinado. Haverá ainda um aplicativo nativo para auxiliar 
no gerenciamento de redes wireless, conhecido como Mobility 
Center.

Esta edição será colocada à venda em lojas de varejo e 
também poderá ser encontrada em computadores novos.

Windows 7 Professional, voltado às pequenas empresas
Mais voltada para as pequenas empresas, a versão 

Professional do Windows 7 possuirá diversos recursos que 
visam facilitar a comunicação entre computadores e até mesmo 
impressoras de uma rede corporativa.

Para isso foram desenvolvidos aplicativos como o Domain 
Join, que ajuda os computadores de uma rede a “se enxergarem” 
e conseguirem se comunicar. O Location Aware Printing, 
por sua vez, tem como objetivo tornar muito mais fácil o 
compartilhamento de impressoras.

Como empresas sempre estão procurando maneiras para se 
proteger de fraudes, o Windows 7 Professional traz o Encrypting 
File System, que dificulta a violação de dados. Esta versão 
também será encontrada em lojas de varejo ou computadores 
novos.

Windows 7 Enterprise, apenas para vários
Sim, é “apenas para vários” mesmo. Como esta é uma versão 

mais voltada para empresas de médio e grande porte, só poderá 
ser adquirida com licenciamento para diversas máquinas. 
Acumula todas as funcionalidades citadas na edição Professional 
e possui recursos mais sofisticados de segurança.

Dentre esses recursos estão o BitLocker, responsável pela 
criptografia de dados e o AppLocker, que impede a execução de 
programas não-autorizados. Além disso, há ainda o BrachCache, 
para turbinar transferência de arquivos grandes e também o 
DirectAccess, que dá uma super ajuda com a configuração de 
redes corporativas.

Windows 7 Ultimate, o mais completo e mais caro
Esta será, provavelmente, a versão mais cara de todas, pois 

contém todas as funcionalidades já citadas neste artigo e mais 
algumas. Apesar de sua venda não ser restrita às empresas, o 
Microsoft disponibilizará uma quantidade limitada desta versão 
do sistema.

Isso porque grande parte dos aplicativos e recursos presentes 
na Ultimate é dedicada às corporações, não interessando muito 
aos usuários comuns.

04. Resposta: E
Windows + E é o atalho que abre o Windows Explorer;
Windows + M Minimiza todas as janelas abertas;
Windows + P gerencia Projetores;
Windows + R abre a janela Run (executar).

05. Resposta: A
- Pesquisar - Ctrl+F no Windows Explorer, F3 ou Win+F 

(Find) fora do Windows Explorer.
- Executar - Win+R (Run).

3. Redes de computadores: 
princípios e fundamentos de 
comunicação de dados. 3.1. 

Conceitos de Internet e Intranet. 
3.2. Utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados a 

Internet e Intranet. 
4. Ferramentas e aplicativos 
de navegação, de correio 

eletrônico, de busca e pesquisa. 

Redes

Uma rede consiste em diversos equipamentos que estão 
interligados e compartilham recursos entre si. Podemos 

destacar equipamentos que podem ser ligados em rede, sendo: 
computadorese  impressoras. Tipos de redes:

LAN – Rede Local - WLAN – Rede Local Sem Fio
Computadores interligados via cabeamento em uma 

ambiente local. Exemplo um escritório, um supermercado...
MAN – Rede Metropolitana - WMAN – Rede Metropolitana 

Sem Fio.
Padrão usado para determinar que os equipamentos de rede 

podem estar ligados a uma distância que abrange uma cidade. 
Como exemplo podemos imaginar uma faculdade tem dois 
campos em diferentes locais de uma mesma cidade e necessita 
que os computadore estejam ligados em rede.

WAN – Rede de Longa Distância - WWAN – Rede de Longa 
Distância Sem Fio.

Rede que abrange longas distancias, podendo atingir a 
distância de um país ou até mesmo um continente.

SAN – Rede de Área de Armazenamento
Usada para interligar servidores em alta velocidade.
PAN – Rede de Área Pessoal
Usada para transmição de dados entre dispositivos que 

estajm bem próximos.

A internet é um tipo de rede que interliga computadores e 
permite que informações sejam compartilhadas através de sites, 
rede sociais ... Qando acessamos um site, estamos acessando um 
computador (chamado de servidor web) que pode abrigar um 
ou mais sites. É possivel através da internet interligar diferentes 
redes.

O acesso a cada uma das redes ocorre por meio de 
autenticação de usuários, que permite ao administrador da rede 
controlar quem pode acessá-la. O login é o nome usado para 
realizar o acesso

Topologias de rede6

Quando falamos das classifiações de redes, destacamos 
principalmente sua extensão geográfia, não levando em conta a 
forma como elas se interconectam.

Os equipamentos ligados em rede, para trocar informações 
entre si, necessitam que algum meio físico os conecte, um cabo 
de algum material ou o pró-prio ar, no caso de redes sem fi. Daí 
surge o conceito de topologia de rede, cuja classifiação abrange, 
basicamente: barramento, em estrela e em anel.

Topologia em barramento 
Nesta topologia existe um cabo coaxia atravessando toda 

a extensão da rede e interligando todos os computadores. Foi 
largamente utilizada nas redes

LAN. Permitia atingir taxas de 10 Mbps. Os modelos de 
rede LAN que temos hoje evoluíram a partir dessa tecnologia, 
na qual predomina uma arquitetura de rede chamada Ethernet. 
Essa topologia caiu em desuso e o motivo para que isso tenha 
ocorrido veremos no decorrer do curso.

Exemplo de topologia em barramento

Na figura acima podemos observar todas as estações 
interconectadas por um barramento. Tecnicamente falando, 
existe uma série de conectores específios para interligar cada 
computador ao barramento.

Do ponto de vista do desempenho, as redes com essa 
topologia eram muito instáveis, pois qualquer defeito em algum 
conector ou em alguma parte do cabo fazia com que toda a rede 
parasse.

6 Fonte: Apostila de Redes computadores. Allan Francisco For-
zza Amaral. - Instituto Federeal.
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Topologia em estrela
É a evolução da topologia em barramento e a mais utilizada 

atualmente para as redes locais. O nome estrela se deve ao fato 
de existir um concentrador na rede, onde se conectam todos 
os cabos provenientes dos “nós” da rede. Esses equipamentos 
concentradores são atualmente denominados hubs e switches.

O cabeamento também evoluiu, passando do coaxial ao par 
trançado. Quase todas as redes locais instaladas atualmente 
utilizam esta topologia devido às facilidades e taxas de 
transmissão que ela oferece. Atualmente, com o cabeamento 
par trançado, esta topologia pode atingir taxas de até 10 Gbps; 
entretanto, para projetos de redes maiores, é desejável o uso de 
firas ópticas devido a sua confibilidade.

Topologia Estrela

Na imagem acima há no centro um aparelho concentrador 
(hub ou switch) que interconecta todos os cabos que vêm dos 
computadores (nós). Ainda há uma saída de um cabo cujo 
destino ou origem não estão defiidos na Figura; ele pode estar 
ligado a algum outro tipo de concentrador, como, por exemplo, 
um roteador que oferece conexão com a internet ou outro 
switch, criando outra rede com mais computadores interligados.

Topologia em anel
Esse modelo apresenta a ligação de vários nós da rede em 

círculo, formando, como o próprio nome diz, um anel. Essas 
redes possuíam caminhos duplos para a comunicação entre as 
estações. Isso era um tanto complicado, tendo em vista que as 
instalações requeriam várias conexões físicas que poderiam 
facilmente apresentar problema. Da mesma forma que a 
topologia em barramento deu lugar à em estrela, a topologia em 
anel também cedeu seu lugar a novas tendências topológicas.

Topologia em anel

Esta rede possui uma característica interessante, que é a 
recuperação de falhas, pois a comunicação entre os nós da rede 
pode ser feita no sentido horário ou anti-horário. Isso se deve 
a uma confiuração automática realizada na instalação. Essas 
redes se tornaram, entretanto, inviáveis devido à difiuldade de 
inserção de novos nós na rede, à quantidade de falhas e ao seu 
custo. Atualmente, as topologias estão fundidas, formando o que 
chamamos de topologias mistas, com grande predominância da 
em estrela.

Topologia Mista

Na imagem acima há uma mistura de topologia em anel 
(ligação central) com em estrela (nas extremidades). Como há 
uma ligação dupla entre os dois concentradores, a tendência 
é utilizar apenas uma via para transmissão entre as redes, 
deixando a outra como reserva. Isso é possível graças à evolução 
dos equipamentos, que permitem que as redes funcionem mesmo 
em condições de falhas, tornando mais efiiente a organização, 
que não precisa parar para que seja feita a manutenção. Tais 
equipamentos são utilizados mais por empresas do que por 
usuários domésticos, pois os custos de aquisição e manutenção 
desses aparelhos são mais elevados.

Modelo de refência OSI

Quando as primeiras redes de computadores surgiram, elas 
eram, na maioria, soluções proprietárias. Isso quer dizer que 
qualquer equipamento ou software para aquela rede deveria 
ser adquirido com o mesmo fabricante, pois equipamentos e 
software de fabricantes diferentes não se comunicavam. Assim, 
um único fabricante era o responsável por fornecer todos os 
componentes de rede de que você precisaria.

Isso era um ponto negativo, pois essas soluções tendem a ser 
mais caras por não haver concorrentes para o mesmo produto. 
Sendo caras, não atingiam escala sufiiente para que os produtos 
fossem popularizados, o que, por sua vez, impedia a evolução da 
tecnologia.

Para que a interconexão de sistemas de computadores 
chegasse a acontecer com fabricantes diferentes, foi necessário 
estabelecer uma padronização para as redes. Surgiu então o 
modelo RM-OSI (Reference Model – Open System Interconnection 
– Modelo de Referência – Interconexão de Sistemas Abertos). 
Esse modelo baseia-se em uma proposta desenvolvida pela ISO 
(International Organization for Standardization – Organização 
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Internacional para Padronização).

Um exemplo simples de como as tecnologias funcionam 
agora pode ser visto na navegação na internet. Você, como 
usuário pode utilizar navegadores (browsers) de fabricantes 
diferentes, como o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 
Chrome ou outro de sua preferência. Ou ainda pode utilizá-los 
em sistemas operacionais diferentes, como Windows ou Linux. 
Ainda assim, você consegue navegar sem problemas. Isso se 
deve a uma padronização do protocolo HTTP (Hypertex Transfer 
Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto).

Outro exemplo são os e-mails. Você pode utilizar um serviço 
de e-mail disponibilizado pelo Hotmail e enviar para um endereço 
de um amigo que usa o Gmail. São servidores diferentes que 
estão rodando programas diferentes. Entretanto, as mensagens 
vão e vêm de uma forma completamente transparente para o 
usuário. Neste caso dos e-mails, o protocolo utilizado é o SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de 
Correio Simples).

A figura a seguir demonstra o uso desses protocolos por 
dois usuários navegando na internet (usando HTTP) e por 
outro remetendo um e-mail: nesse caso o e-mail fia armazenado 
em um servidor até que o destinatário o leia e jogue no lixo. A 
internet está representada pelo globo terrestre.

Comunicação entre protocolos

Esses dois protocolos são apenas exemplos de vários outros 
que são utilizados nas redes, cuja comunicação foi dividida em 
camadas. Em cada camada existem vários protocolos, cada qual 
com sua função. Por exemplo, os dois protocolos citados, SMTP 
e HTTP, fazem parte da camada de aplicação. O nome é bem 
sugestivo, já que se trata de uma aplicação (programa) que o 
usuário está usando, como Internet Explorer, Outlook Express, 
Gmail, Hotmail, Opera.

Camadas do modelo OSI
ISO é uma organização para defiição de padrões de 

arquiteturas abertas. O modelo de referência OSI foi criado 
pela ISO, sendo um modelo teórico que os fabricantes devem 
seguir para que sistemas diferentes possam trocar informações. 
Foram adotadas sete camadas: Aplicação, Apresentação, Sessão, 
Transporte, Rede, Enlace de Dados e Física.

Representação das sete camadas do modelo OSI

As camadas são numeradas de 1 a 7 (de baixo para cima). 
Assim, muitas vezes nas aulas e nos livros, citamos apenas o 
número da camada: “A camada 3 fornece suporte ao protocolo 
IP”. Fica subentendido que estamos falando da camada de rede.

Como explica Morimoto (2008), o modelo OSI é fundamental 
para o entendimento das teorias de funcionamento da rede, 
mesmo que seja apenas um modelo teórico que não precisa ser 
seguido à risca.

Camada 7 – Aplicação
Na camada Aplicação o programa solicita os arquivos para o 

sistema operacional e não se preocupa como será feita a entrega 
desses arquivos, pois isso fia a cargo das camadas mais baixas. 
Por exemplo, quando você digita o endereço http://www.
google.com, você apenas recebe o conteúdo da página (que é um 
arquivo), caso ela exista e esteja disponível. Embora você tenha 
digitado o endereço daquela forma, na verdade foi feita uma 
tradução para o IP da página que você está acessando. Isso fia a 
cargo de um serviço desta camada chamado DNS (Domain Name 
System – Sistema de Resolução de Nomes).

Outros exemplos de serviços e protocolos desta camada: o 
download de arquivos via FTP (File Transfer Protocol – Protocolo 
de Transferência de Arquivos); o uso dos e-mails através dos 
protocolos SMTP, POP3 (Post Offie Protocol 3 – Protocolo de 
Correio versão 3) e IMAP (Internet Message Access Protocol – 
Protocolo de acesso a mensagens da internet).

Camada 6 – Apresentação
Como o próprio nome sugere, trata-se de se apresentar 

os dados de forma inteligível ao protocolo que vai recebê-
los. Podemos citar como exemplo a conversão do padrão de 
caracteres (afial, existem diversos alfabetos) de páginas de 
código. Um exemplo prático seria a conversão de dados ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange – Código 
Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação) em 
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 
– Codifiação Binária Estendida com Intercâmbio em Código 
Decimal), em que uma estação gera dados no formato ASCII e 
a estação interlocutora entende apenas EBCDIC. Nesse caso, a 
conversão é feita aqui. Nesta camada 6 também há a compressão 
dos dados, como se fosse utilizado um compactador de arquivos, 
como ZIP ou RAR. 

Camada 5 – Sessão
Permite que dois programas em computadores diferentes 

estabeleçam uma sessão de comunicação. O evento da sessão 
tem algumas regras. As aplicações defiem como será feita a 
transmissão dos dados e colocam uma espécie de marca no 
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momento da transmissão. Quando acontecer uma falha, apenas 
os dados depois da marcação serão transmitidos. Isso impede 
que grandes volumes de dados sejam retransmitidos sem 
necessidade.

Camada 4 –Transporte
Também é um nome bem sugestivo para a função. Esta 

camada é a responsável por transportar os dados provenientes 
da camada de sessão. Como qualquer transporte por caminhão, 
sua carga precisa estar devidamente empacotada e endereçada 
com remetente e destinatário. A camada de transporte 
inicialmente faz isso. Da mesma forma que os caminhões 
chegam ao seu destino e entregam suas caixas corretamente, 
a camada de transporte precisa garantir a entrega dos pacotes. 
Ela o faz controlando o flxo (colocando os pacotes em ordem de 
recebimento) e corrigindo os erros pelo envio de uma mensagem 
chamada ACK (Acknowledge – Reconhecimento). Um protocolo 
muito conhecido desta camada é o TCP (Transmission Control 
Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão).

Camada 3 – Rede
Esta camada é uma das mais conhecidas, pois nela são 

tratados os endereços de rede, conhecidos resumidamente 
como IP (Internet Protocol). Os endere- ços IP são números 
predefiidos atribuídos aos computadores que compõem uma 
rede. Afial, não adianta nada você querer enviar uma encomenda 
para um amigo se você não sabe qual o endereço dele correto. A 
camada de rede é responsável pelo endereçamento dos pacotes, 
adicionando endereços IP para que eles sigam sua rota até o 
destino.

Camada 2 – Enlace
Nesta camada, os pacotes que vêm da camada de rede com 

endereços IP já defiidos são transformados em “quadros” ou 
“frames”. Os quadros acrescentam outra forma de endereçamento 
chamada endereço MAC (Media Access Control – Controle 
de Acesso ao Meio). Mas você poderia se perguntar: mas os 
endereços já não estavam defiidos na camada de rede, pelo IP? 
Acontece que o endereço IP não é sufiiente para identifiar um 
computador específio dentro da internet hoje em dia. Em virtude 
do signifiado de cada bloco do IP, um pacote pode ser destinado 
a qualquer lugar do mundo. Cada computador tem, na sua placa 
de rede, um endere- ço MAC exclusivo, gravado de fábrica.

Camada 1 – Física
Os dados provenientes da camada de enlace, com os 

endereços já preestabelecidos, são transformados em sinais que 
serão transmitidos pelos meios físicos. Assim, a camada física 
converte os quadros de bits 0 e 1:

- em sinais elétricos, caso o meio físico seja o cabo de cobre;
- em sinais luminosos, caso o meio físico seja a fira óptica; ou
-  em frequência de rádio, caso seja uma rede sem fi.

Componentes de redes

Para que uma rede exista, é necessário que vários 
componentes interajam cooperativamente. Essa interação existe 
graças à padronização das tecnologias.

Muitos equipamentos precisam estar interligados para 
que os usuários das redes usufruam todos os seus serviços 
fornecidos. Você pode estar se perguntando: que serviços são 
estes? Pode passar despercebido para você, mas todas as redes 
de computadores fornecem algum tipo de serviço ao usuário, 
como por exemplo uma impressão utilizando a impressora 
do outro computador, um acesso a um arquivo no disco de 
um PC vizinho ao seu, o acesso à internet, etc; tudo isso são 
serviços oferecidos pelas redes. Vejamos agora os componentes 
principais que fornecem a interação entre os computadores.

Cabos
Um dado interessante obtido em Pinheiro (2003) diz 

que cerca de 70% dos problemas da rede estão associados 
ao cabeamento que ela utiliza. Entretanto, na maioria das 
pequenas redes, ainda é predominante o uso do cabeamento 
não estruturado.

Um dos fatores que faz com que pequenas e médias 
empresas não utilizem o cabeamento estruturado é o custo. A 
reestruturação do cabeamento torna o orçamento mais caro. 
Entretanto, ao analisar a composição dos custos totais do 
projeto, percebemos que o custo do cabeamento representa 
apenas cerca de 10% do total do orçamento da rede (incluindo 
equipamentos e mão de obra). Esse percentual não leva em 
conta ainda o custo do tempo que a rede fiará inoperante devido 
aos problemas causados pelo cabeamento não estruturado.

Exemplo de cabeamento estruturado

Na imagem acima observamos uma área de trabalho 
conectada por cabos estruturados de rede, em que existem 
elementos como: tomadas de rede, rack (que agrupa os 
equipamentos), cabos de par trançado e cabos de backbone (que 
têm função de transportar grandes volumes de informações da 
rede).

O cabeamento muitas vezes é chamado de “mídia física” ou 
“meio físico”. Os componentes que são utilizados no cabeamento 
variam de acordo com a mídia utilizada. Por exemplo, um cabo 
de fira óptica utiliza conectores diferentes dos cabos do tipo par 
trançado.

De acordo com as características da rede, uma mídia (cabo) 
diferente deve ser escolhida. Os fatores que mais inflenciam na 
escolha do cabo são: o comprimento da rede (em metros ou 
quilômetros), a quantidade de equipamentos, a facilidade e o 
local de instalação e as taxas de transmissão que se pretende 
atingir. Para cada tipo de escolha você pode utilizar um cabo 
diferente. E não se preocupe: você pode fazer os trechos da rede 
com cabos diferentes se comunicarem. Afial, para isso servem os 
padrões, não é mesmo?

Para cada tipo de cabeamento de rede existe um conector 
específio. Os conectores são o elo mais fraco de um sistema 
de cabeamento. Quando mal instalados, podem gerar ruídos 
elétricos, provocar interrupções intermitentes (funciona/não 
funciona) ou mesmo interromper completamente a comunicação 
entre os computadores.

A principal função dos cabos de fira óptica ou de cobre 
é transmitir dados entre os computadores com o mínimo de 
degradação possível. Entretanto, ambos os tipos podem sofrer 
degradações naturais ou degradações derivadas de forças 
externas. As degradações naturais são aquelas impostas pelas 
próprias características do cabo, conhecidas por atenuação. 
Por exemplo, um cabo de par trançado, que é composto de 
cobre, tem uma característica natural chamada resistência, 
que é a oposição oferecida pelo metal ao flxo de elétrons. As 
forças externas que podem interferir na transmissão em cabos 
metálicos são motores elétricos ou campos eletromagnéticos 
próximos, ou até mesmo transmissões de rádio, já que os cabos 
metálicos podem funcionar como uma antena.

Esses aspectos físicos são levados em consideração na 
produção do cabo e interferem diretamente no projeto da 
rede. Assim, a utilização dos cabos deve ser feita observando 
rigidamente as normas do fabricante.

Hardware de rede
Assim como os computadores possuem hardware específio 
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para funcionar (placas, processadores, memórias...), as 
redes também necessitam de componentes específios. Esses 
componentes, denominados hardware de rede, são responsáveis 
por conectar equipamentos em sua rede local ou de longa 
distância. Os exemplos mais simples são: a placa de rede do seu 
computador ou o chip bluetooth do seu celular.

A quantidade de equipamentos ofertados no mercado é 
muito grande. Vamos nos ater aos principais tipos e ao seu 
funcionamento.

Servidores e estações de trabalho
Na verdade, esses itens são apenas os computadores que 

formam a rede. Entretanto, como eles fornecem serviços de 
comunicação, poderão ser catalogados aqui como hardware de 
rede.

a) Servidores – são computadores destinados a prestar 
serviços aos outros (às estações de trabalho). Em tese 
qualquer PC pode ser um servidor de rede, mas normalmente 
são computadores mais potentes, com muita capacidade de 
memória e de armazenamento (discos rígidos maiores). Além 
disso, os servidores costumam ter algum nível de redundância. 
Por exemplo, um servidor pode ter duas fontes de energia 
funcionando, de modo que, se uma delas queimar, a outra 
entra em funcionamento imediatamente. Outro exemplo 
de redundância ocorre com os discos rígidos: é comum 
encontrar servidores com vários discos instalados funcionando 
paralelamente. Como o servidor tem como função primordial 
fornecer serviços para vários usuários, é necessário haver uma 
comunicação veloz entre ele e as estações de trabalho, que é 
onde normalmente os usuários trabalham. Assim, os servidores 
geralmente são também dotados de placas de rede de altas 
taxas de transmissão e desempenho, com o objetivo de evitar os 
chamados gargalos de rede.

b) Estações de trabalho: são os computadores clientes da 
rede. Neles os usuários rodam seus programas e acessam os 
serviços fornecidos pelo servidor. São computadores mais 
simples, com pouca ou nenhuma redundância. Possuem também 
menos memória e menos capacidade de armazenamento.

Em virtude dessa especialização dos computadores da rede 
como clientes ou como servidores, é comum denominar essas 
redes de cliente-servidor.

Placas de rede
As placas de rede podem ser chamadas de várias formas: 

interface de rede, cartão de rede, NIC (Network Interface Card 
– cartão de interface de rede). Os livros trazem nomes diversos 
para esse componente; utilizaremos normalmente o termo 
“interface de rede”. 

As interfaces de rede são na verdade uma ponte de conexão 
das redes com os computadores. Vamos entender melhor essa 
colocação: quando você transfere um arquivo de imagem ou 
música do seu celular para o celular do colega, o chip bluetooth é 
utilizado para estabelecer uma conexão; dizemos então que esse 
chip faz uma ponte de comunicação entre os celulares. Assim 
são os computadores. Para eles estabelecerem comunicação, 
é necessário haver uma interface de rede e um meio de 
comunicação. Os meios de comunicação podem ser os cabos ou 
o ar (no caso de redes sem fi).

As interfaces de rede atualmente costumam ser integradas 
à placa-mãe. Isso quer dizer que você não chega a ver a placa 
dentro do seu computador. Ela está integrada com os milhares 
de componentes da placa-mãe, dentro do chipset. 

A imagen abaixo mostra um modelo de interface de rede 
que deve ser conectada num slot PCI. Esse tipo de instalação é 
menos comum, já que a maioria das placas-mãe já possui uma 
interface de rede embutida. Entretanto, existem casos em que 
há necessidade de se instalar uma nova interface de rede, como, 
por exemplo, se ocorrer um defeito na interface embutida ou se 
houver necessidade de mais de uma interface no computador.

 Interface de rede padrão PCI

As interfaces de rede possuem endereço único e exclusivo, 
denominado endereço MAC, e conexões específias. Por exemplo: 
os computadores do tipo estação de trabalho utilizam conectores 
RJ-45 (onde se conecta o cabo de rede).

As interfaces utilizadas normalmente nas estações de 
trabalho funcionam a uma taxa de 10/100 Mbps (diz-se: “10 
barra 100 megabits por segundo”). Quando há computadores 
interligados por essa placa, elas trabalham na maior taxa 
disponível, 100 Mbps.

Com os servidores, as necessidades mudam bastante. Como 
esses computadores são responsáveis por fornecer serviços aos 
usuários da rede e atendem vários ao mesmo tempo, é necessário 
que suas interfaces de rede sejam de qualidade superior, para 
atender à demanda das estações de trabalho. Assim, detalhes 
como altas taxas de comunicação, barramento e buffer de 
armazenamento são implementados com mais efiiência.

As taxas de comunicação de interfaces de rede para 
servidores são normalmente na ordem de Gbps (gigabits por 
segundo). É comum encontrar servidores com interfaces de rede 
com taxas de 10/100/1000 Mbps (diz-se: “10 barra 100 barra 
1000 megabits por segundo”). Dizemos que suas interfaces 
trabalham a 1000 Mbps (= 1 Gbps).

O barramento das interfaces de rede para os servidores é 
atualmente do tipo PCI-e (PCI express). Como esse barramento 
é conectado diretamente ao chipset ponte norte, seu acesso é 
mais rápido do que as interfaces conectadas ao barramento PCI 
comum, conectado ao chipset ponte sul.

Hubs
Os hubs são equipamentos concentradores que têm por 

função centralizar e distribuir os dados (quadros) que são 
provenientes dos outros computadores interligados a ele.

Os hubs são equipamentos “repetidores”. Eles não 
distribuem o que recebem; apenas reenviam os quadros que 
recebem para todas as suas portas. A ligação física dessa espécie 
de equipamento é do tipo em estrela. Ele trabalha na camada 1 
do modelo OSI, já que tem função apenas de receber um quadro 
e repeti-lo para todos os computadores a ele ligados.

Obs: Um quadro É a menor unidade de transmissão numa 
rede local. Os dados provenientes da camada de aplicação 
são enviados para baixo na camada de transporte, onde são 
transformados em pacotes. A camada de rede envia esses pacotes 
para a camada de enlace, que os transforma em quadros para, 
fialmente, transmiti-los pela interface de rede do computador.
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 Rede em estrela com hub repetidor

Os hubs repetidores funcionam retransmitindo quadros 
para todas as suas portas, menos para a estação que gerou o 
quadro. Assim, dizemos que esta é uma rede de difusão. Nesse 
tipo de rede, os quadros são repetidos para todas as portas de 
forma difusa, de modo que todos recebam a mesma informação, 
porém, só o destinatário abre o quadro que a estação. 

Observe abaixo que a estação A gerou um quadro e o hub 
repetidor o está reenviando para todas as outras estações 
conectadas em suas portas (de B até H). A estação A não recebe 
o quadro, pois foi ela quem o gerou.

 Hub repetidor funcionando de forma difusa

Com relação à taxa de transmissão, os hubs repetidores 
mais antigos podiam trabalhar a 10 Mbps; os mais recentes 
funcionam a 10/100 Mbps. Do ponto de vista técnico, os hubs já 
são obsoletos devido às suas funcionalidades limitadas; por isso 
estão sendo substituídos pelos switches.

Switches
Os switches são equipamentos que surgiram para permitir 

a ligação de redes de forma mais rápida e efiiente (ver Figura 
3.5). O nome adotado na época do seu lançamento (por volta de 
1995) era “Ponte” ou “Bridge”. A ponte era um equipamento caro 
e dotado de poucas portas. Enquanto um hub repetidor custava 
em torno de 600 reais, as pontes chegavam a custar entre 2.500 
e 4.000 reais.

 Ponte interligando duas redes com hubs repetidores

Na figura acima existem duas redes interconectadas por uma 
ponte; cada rede tem o seu sinal distribuído por um hub. Como 
o próprio nome sugere, a ponte interliga duas regiões. Pode, 
também, ligar mais de duas redes, dependendo da quantidade 
de portas que possuir.

Com o passar dos anos e acompanhando a evolução 

tecnológica dos computadores, os equipamentos de rede foram 
dotados de algum tipo de processamento que exige memória 
(buffer) e processador. Seguindo a mesma tendência, os preços 
também foram derrubados, pois houve uma explosão do 
consumo desses equipamentos por parte das empresas e das 
pessoas. Assim, as pontes passaram a ser fabricadas com muitas 
portas, as quais fazem a conexão entre os computadores em vez 
de conectar redes. O nome comercial do equipamento passou a 
ser Switch,com as mesmas funcionalidades das pontes, porém, 
com mais portas, novas características como funcionamento em 
full-duplex e mantendo compatibilidade com as funções do hub.

O switch, dada sua capacidade de processamento, envia os 
quadros somente para a porta de destino, ao contrário do hub, 
que envia os quadros para todas as portas. Dessa forma, o canal 
fia desocupado para o restante das estações, que podem fazer 
suas transmissões sem mais problemas.

 Funcionamento básico de um switch

Na figura acima na “estação A” está enviando um quadro 
(representado pela linha mais grossa); o switch o encaminha 
diretamente para a estação E. Assim, todas as outras estações 
(B, C, D, E, G, H) podem transmitir sem se preocupar se o canal 
está ocupado ou não. Isto se chama conexão multiponto.

Mas você pode se perguntar: como o switch consegue 
enviar para a porta correta onde está o computador que 
precisa receber aquele quadro? Os quadros são formados por 
pequenas estruturas chamadas “campos”. Dois desses campos 
estão relacionados aos endereços MAC das interfaces de rede: 
MAC Destino e MAC Origem. O switch consegue ler o MAC 
destino e encaminhar o quadro corretamente. O campo “dados” 
é proveniente da camada imediatamente superior e o PAD é 
uma espécie de complemento, quando os dados recebidos não 
atingem um tamanho mínimo especifiado pelo padrão. O CRC é 
um cálculo que confere o recebimento correto dos dados. Não 
aprofundaremos o estudo dos campos aqui, mas você pode 
obter mais informações sobre este assunto em Spurgeon (2000).

 Estrutura básica do quadro de rede Ethernet

Outro conceito importante é que os switches funcionam 
na camada 2 (de enlace), pois têm inteligência sufiiente para 
receber o quadro, recalcular o CRC, abri-lo, checar seu endereço 
de destino e encaminhá-lo para a porta correta. Obviamente, pelo 
fato de transmitir o quadro pelo cabo, o switch também funciona 
na camada 1. Os hubs, por não possuírem essa inteligência, 
dizemos que funcionam apenas na camada 1 (física), já que 
encaminham os quadros que recebem para todas as portas.

Os switches mantêm uma tabela interna com todos os 
endereços MAC das interfaces de rede dos computadores da 
rede. Essa tabela é consultada assim que o switch recebe um 
quadro. O que ele faz então é simples:

a) abre o quadro;
b) lê o campo “MAC Destino”;
c) verifia na sua tabela a qual de suas portas está associado 

aquele endereço;
d) faz o devido encaminhamento.

Uma situação em que o switch encaminha o quadro para todas 
as portas é quando ele não encontra na sua tabela o endereço 
que recebeu para fazer a entrega. O switch faz atualizações 
frequentes na sua tabela de endereços (geralmente a cada 2 
segundos) e pode ser que alguma estação tenha sido desligada 
ou mudada de porta. Assim, temporariamente o switch não vai 
reconhecer esse novo endereço. Portanto, durante esse tempo 
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de atualiza- ção, enviar o quadro para todas as portas garante 
que seu destinatário vá recebê-lo. Essa técnica é denominada 
floding (inundação).

Basicamente, os switches podem funcionar de duas formas:
a) Cut-through (sem interrupção) – nessa forma, o switch 

encaminha os quadros imediatamente após receber os campos 
MAC destino e origem, sem fazer verifiações.

b) Store-and-forward (armazena e encaminha) – nesse 
método, o switch espera chegar todos os campos, faz verifiações 
de erros e encaminha para a porta correta. 

No modo cut-through há menos latência nas transmissões, 
já que os quadros são imediatamente transmitidos assim que 
são recebidos. Entretanto, isso pode exigir que alguns quadros 
sejam retransmitidos, caso cheguem defeituosos. Já no modo de 
store-and-forward a latência é maior, pois todos os quadros são 
verifiados antes de serem transmitidos e isso leva certo tempo. 
Entretanto, há maior garantia da entrega do quadro sem erros.

Os switches são encontrados no mercado com várias 
quantidades de portas e várias taxas de operação.

Os switches podem funcionar a taxas de transmissão 
equiparadas com a dos hubs, como, por exemplo, 10/100 Mbps, 
obviamente com a grande vantagem de reduzir o tráfego da 
rede, como já vimos. Com a evolução da tecnologia, é comum 
encontrarmos switches trabalhando a 10/100/1000 Mbps; 
são chamados switches gigabit. Um padrão novo, denominado 
multigigabit (10 Gbps ou 10 GbE) está no mercado há algum 
tempo, evoluindo para novas taxas, como 40 Gbps e 100 Gbps. 
É uma tecnologia nova e está baseada em cabos de firas ópticas.

Outro aspecto importante a decidir sobre esses 
equipamentos é sua adequação ao tipo de rede. Existem vários 
fabricantes de switches no mercado e cada fabricante tem seu 
produto destinado a um tipo de negócio. Por exemplo, existem 
modelos destinados ao mercado SOHO (Small Offie Home 
Offce – Pequenos escritórios e escritórios domésticos) com 
preços na faixa de R$ 50,00 a R$ 600,00. Entretanto, empresas 
que possuem redes com muitos computadores e outros 
equipamentos não devem usar esses switches, pois apresentam 
muitos travamentos e defeitos.

Roteadores
Seguindo a ordem de funcionamento nas camadas, vimos 

que os hubs funcionam na camada 1 e os switches funcionam nas 
camadas 1 e 2. Vamos ver agora os roteadores, que funcionam na 
camada 3.

Os roteadores são também equipamentos do tipo ponte, 
assim como o estudado na seção anterior. Entretanto, os 
roteadores operam na camada de rede do modelo OSI (camada 
3); são os responsáveis por fazer o roteamento dos pacotes IP, 
que é um protocolo da camada de rede (camada 3).

 Rede local ligada a um roteador

Na figura acima você pode observar um roteador ligado a 
uma “nuvem”. Esta simbologia vem sendo muito utilizada e, na 
maioria das vezes, signifia a internet, na qual existem milhares 
de roteadores (uma “nuvem” de equipamentos).

A grande diferença entre uma ponte (switch) e um roteador é 
que o endereçamento que o switch utiliza é da camada de enlace: 
o endereço MAC das interfaces de rede. O roteador, por funcionar 
na camada de rede, utiliza outro sistema de endereçamento, que 
é o endereço IP. Você já deve ter visto a sigla TCP/IP: ela indica 
o uso de dois protocolos operando em camadas diferentes. TCP 

opera na camada de transporte e IP, na camada de rede.
Nas redes locais também é utilizado o endereço IP para 

identifiar os computadores que pertencem a essa rede. Por 
exemplo, podemos dizer que um computador possui o endereço 
IP 192.168.1.150; isso é apenas um exemplo, pois os endereços 
IP costumam variar dentro de uma determinada faixa para 
aquela rede.

Entretanto, para se conectar com redes WAN (e a internet é 
seu melhor exemplo), é necessário que o seu computador receba 
outro  endereço IP. Este endereço precisa ser conhecido pelo 
roteador da sua rede e é fornecido pelo provedor do serviço de 
comunicação com a internet (a empresa de telefonia – VELOX, 
SPEED –, a fornecedora da TV a cabo ou da internet a rádio). 
Enfim, alguém precisa fornecer esse endereço IP internet 
válido e o seu roteador precisa estar pronto para aceitá-lo e 
interconectar com sua rede para que as pessoas tenham acesso 
à internet através daquele número.

Redes locais interligadas por roteadores

Ainda na imagem acima, você pode observar a existência de 
quatro redes locais interconectadas por roteadores. Na camada 
de enlace, cada computador de cada rede possui seu endereço 
MAC, válido dentro de sua própria rede. Na camada de rede, 
cada estação tem um endereço IP, defiido para que ela possa se 
comunicar com outras redes.

Vamos a um exemplo básico do funcionamento do roteador, 
voltando à acima. Imagine que um dos computadores da REDE 
1 tenha o endere- ço IP 192.168.31.5 e um dos computadores 
da REDE 2 tenha o endereço IP 172.15.20.8. Será necessário 
fazer o roteamento, pois as duas redes em questão possuem 
endereços de rede diferentes e obviamente estão separadas por 
um roteador.

Para que a comunicação do exemplo possa ser estabelecida, 
o roteador A é capaz de seguir duas rotas:

1. transmitir diretamente para o roteador D ou;
2. passar pelos roteadores B e C para chegar ao roteador D.

A decisão por qual caminho o pacote deve trafegar é baseada 
em dois protocolos:

a) Protocolo RIP (Routing Information Protocol – Protocolo 
de Informação de Roteamento): usa mecanismo baseado na 
distância entre os roteadores. Essa distância é medida em hops 
(saltos). Assim, no exemplo da acima, os pacotes de A para chegar 
a D, passando por B e C, tiveram dois saltos. E para chegar a D 
sem passar por B e C, o salto é zero. Na transmissão de pacotes, 
o protocolo RIP usa a rota cuja quantidade de saltos é menor.

b) Protocolo OSPF (Open Shortest Path First – Protocolo 
Aberto Baseado no Estado do Link). Sua tradução é confusa 
(a tradução literal é: primeiro caminho mais curto aberto), 
pois pode indicar que ele usa o mesmo mecanismo do RIP. 
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Na verdade este protocolo se preocupa com a qualidade da 
comunicação entre os roteadores. Por exemplo, na anterior, para 
os pacotes da REDE 1 chegarem à REDE 3 há dois caminhos 
(pelo roteador B ou pelo roteador D). Neste protocolo, a escolha 
do caminho é baseada no congestionamento ou funcionamento 
dos roteadores B e D. A rota que estiver com tráfego mais rápido 
será usada como intermediária para a passagem dos pacotes.

c) Pelo que você entendeu, dois computadores podem ter o 
mesmo endereço MAC? E o mesmo endereço IP? Aborde as duas 
questões, considerando:

- os dois computadores na mesma rede;
-  os dois computadores em redes diferentes.

Software de rede
Os software de rede podem existir em diferentes níveis de 

aplicação. Por exemplo, o próprio comunicador instantâneo 
(como MSN ou MIRC) é um tipo de software para funcionar em 
rede. Entre esses softwares, basicamente podemos destacar:

a) Sistemas Operacionais de Rede (SOR).
b) Aplicativos para redes, como antivírus, MSN, etc.
c) Software de segurança e acesso de redes.

Obviamente essa classifiação é um tanto simplista se 
considerarmos a gama de produtos de software para redes que 
existem. Vamos abordar apenas os Sistemas Operacionais de 
Redes.

Os SORs são produtos de software que têm duas funções. 
A primeira é funcionar como um sistema operacional comum, 
fazendo o controle dos recursos do computador servidor, como 
o acesso a disco rígido ou memória. A segunda função é fazer o 
controle do uso das redes que estão instaladas; por exemplo, o 
SOR pode controlar se você, como usuário da rede, pode ou não 
ter acesso a um arquivo no disco rígido do servidor.

Os SORs são classifiados como ponto a ponto e cliente-
servidor.

1. Redes ponto a ponto – nessas redes, os sistemas 
operacionais instalados em todos os computadores são do tipo 
cliente. Não é defiido um computador específio para controle dos 
recursos da rede, como uma impressora, por exemplo. Os SORs 
mais comuns para essas redes são atualmente o Windows XP 
Professional Edition, Windows Vista Ultimate Edition, Windows 
Seven e distribuições do Linux como Kurumim, SUSE, Mandriva 
e Ubuntu. Esses SOs, confiurados corretamente, permitem aos 
computadores trocar dados através de redes cabeadas ou sem 
fi. São indicados para redes locais onde existam no máximo 
20 computadores. Esse número não é um fator limitante, 
tecnologicamente falando; podem existir redes ponto a ponto 
com centenas de computadores. Os seus problemas são a 
organização e segurança, pois fia tudo mais difícil de controlar, 
já que não existe a fiura de um servidor que controle o acesso 
aos recursos da rede. Um ponto positivo é sua facilidade de 
instalação e de confiuração, que não exigem suporte técnico 
muito especializado.

2. Redes cliente-servidor – os sistemas operacionais nessas 
redes são SOR Cliente ou SOR Servidor. Os computadores 
clientes possuem sistemas operacionais do tipo cliente, os 
mesmos usados nas redes ponto a ponto; eles requisitam os 
serviços ou recursos da rede, como arquivos, impressoras e 
internet, aos servidores. Os servidores rodam um SOR Servidor, 
como, por exemplo, o Windows 2003 Server, Windows 2008 
Server ou distribuições Linux para servidores. Esses servidores 
permanecem todo o tempo rodando serviços e atendendo às 
solicitações dos clientes. Um exemplo de servi- ço é a autenticação 
dos usuários que querem entrar na rede: toda vez que o usuário 
sentar na frente do seu terminal para usar a rede, é necessário 
que ele se identifiue com um nome de usuário e senha; assim, 
a rede se torna mais segura, pois podem ser rastreados os 
momentos e a estação na qual o usuário se autenticou. Essas 
redes são mais complexas e mais caras, pois necessitam de um 
software servidor e pessoal técnico qualifiado para instalar e 
manter os serviços oferecidos pelo servidor.

 Rede cliente-servidor (e) e rede ponto a ponto (d)

Meios físicos de transmição

Para Pinheiro (2003), os meios de transmissão servem para 
carregar sinais de transmissão (flxo de dados) entre redes, 
sendo que as propriedades de cada um desses meios consistem 
em fatores limitantes para a capacidade da rede. Tais meios de 
transmissão são agrupados em meios guiados, como os cabos 
de cobre e de firas ópticas e os meios não guiados, como a 
radiofrequência, infravermelho e os raios laser transmitidos 
pelo ar.

Utilização dos meios físicos guiados
Os meios físicos utilizados antes da década de 1980 não 

eram padronizados. Cada fabricante adotava seu modelo em 
um projeto de cabeamento e fornecia orientação quanto à 
instalação do seu tipo de cabo. Dessa forma, tornava-se difícil ao 
instalador compreender as diversas técnicas de cada fabricante 
e a interação dos componentes.

Para modifiar esse panorama, órgãos como ANSI (American 
National  Standards Institute – Instituto Nacional Americano 
de Padronização), EIA (Eletronic Industries Alliance – Aliança 
das Indústrias Eletrônicas), TIA (Telecommunications Industry 
Association – Associação das Indústrias de Telecomunicações) e 
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers – Instituto 
de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) se reuniram para 
propor e especifiar os parâmetros para os cabos e acessórios 
utilizados em um sistema de cabeamento estruturado.

Por exemplo, a EIA/TIA especifia os padrões para o 
desempenho técnico; já o IEEE especifia os requisitos do 
cabeamento para serem utilizados em redes Ethernet ou 
Token Ring. Após o fabricante submeter os produtos de redes 
para avaliações técnicas de suas performances, esses órgãos 
constroem toda a documentação técnica com as especifiações 
detalhadas para a instalação.

Outro aspecto interessante sobre o sistema de cabeamento 
é a sua classifcação em categorias, criadas porque o modelo 
de cabeamento estruturado prevê o uso simultâneo de vários 
sistemas atendendo a diferentes utiliza- ções, como: sistemas de 
computação e redes, telefonia, segurança, controle ambiental, 
TV a cabo, gerenciamento de energia e sistema de sonorização. 
Assim, cada utilização adota uma categoria diferente ou 
necessita de uma categoria melhor à medida que evolui. Por 
exemplo, as redes Ethernet de 10 Mbps necessitam de cabos 
categoria 3 (CAT3) no mínimo; ao evoluir para 100 Mbps, 
passam a necessitar de cabos categoria 5 (CAT5). As categorias 
para cabeamento de rede foram divididas em CAT 1, 2, 3, 4, 5, 
5e, 6, 6a (e elas não param por aí, estão sempre evoluindo); cada 
categoria tem suas especifiações e medidas que veremos na 
próxima seção.

Algumas questões práticas da escolha dos cabos no 
momento da elaboração do projeto da rede são de fundamental 
importância. Para as redes locais é muito importante que se 
conheçam as categorias dos cabos e onde devem ser utilizadas. 
Um simples erro ou descuido na seleção do cabo para o tipo 
de rede que se está instalando pode comprometer toda a 
comunicação dos equipamentos de redes com os computadores 
e servidores.

Vários meios físicos podem ser utilizados para realizar a 
transmissão de dados, cada um com propriedades específias. São 
basicamente agrupados em fis de cobre (como o par trançado 
e o cabo coaxial) e ópticos (como as firas ópticas). Vamos ao 
estudo deles.
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Par trançado
É o meio de transmissão mais antigo e ainda o mais comum. 

Esse cabo consiste em dois fis entrelaçados em forma helicoidal. 
Os cabos de par trançado atualmente possuem quatro pares 
dispostos dentro de uma proteção externa de PVC. Cada par é 
formado por dois fis entrelaçados.

 Estrutura de um cabo par trançado com quatro pares

O entrelaçamento dos pares não é somente para efeito 
visual, é uma técnica com um objetivo. Dois fis quando 
dispostos em paralelo dentro de um recipiente (no caso aqui, 
a proteção externa de PVC) podem formar uma antena simples 
e captar ondas de radiofrequência do ar ou de outros pares 
de fis vizinhos. Isso geraria um fenômeno de interferência 
denominado crosstalk (linha cruzada). Desse modo, o receptor 
não conseguiria ler os pacotes, pois uma interferência externa 
iria embaralhar os dados. Com os fis dispostos em forma de par 
trançado, as ondas geradas pelos diferentes pares de fis tendem 
a se cancelar, o que signifia menor interferência. Essa técnica 
denomina-se Efeito Cancelamento.

 Par de fis trançados

Você pode observar na imagem acima que os fis entrelaçados 
possuem uma quantidade de tranças por cm (ou polegadas). A 
tendência é que, quanto maior a quantidade de tranças por cm, 
melhor a qualidade do cabo, pois o efeito cancelamento é mais 
efiiente.

Na figura a seguir, demonstraremos que os dois fis que 
formam o par estão transmitindo a mesma informação, porém 
com polaridade diferente. Toda transmissão elétrica gera em 
torno de si um campo eletromagnético com a mesma polaridade 
e direção. Esse campo eletromagnético pode corromper os 
dados de um par vizinho e causar perda de informações. Para 
evitar isso, o outro fi que faz parte do par transmite a mesma 
informação com polaridade contrária, gerando também um 
campo eletromagnético contrário, fazendo com que ambos se 
anulem. Assim, os campos eletromagnéticos de cada par tendem 
a interferir muito pouco no seu par vizinho.

 Efeito cancelamento nos pares trançados

Essa proteção “natural” não é o único tipo de proteção que 
um cabo par trançado pode oferecer. Esses cabos podem ainda 
apresentar uma proteção adicional contra interferências. Em 
função disso, existem dois tipos de par trançado:

a) STP (Shielded Twisted Pair – Par Trançado Blindado) – 
esse tipo de cabo possui em volta dos pares uma espécie de papel 
alumínio. Essa proteção de alumínio serve como uma blindagem 
adicional contra interferências externas, como motores 
elétricos, reatores de lâmpadas e equipamentos industriais, 
que geram ondas eletromagnéticas que podem corromper os 
dados que trafegam pelo cabo. Esse cabo tem a vantagem de 
transmitir dados com menores interferências, porém, possui 
custo elevado e maior peso, o que o torna mais difícil para passar 
em tubulações. Atualmente, para redes instaladas em ambiente 
industrial, em que vários campos eletromagnéticos causam 
interferência, a fira óptica tem sido melhor opção, pois, apesar 
do custo maior, ela transmite sem interferências, possui peso 
menor e atinge maiores taxas de transmissão.

 Cabo par trançado STP

b) UTP (Unshielded Twisted Pair – Par Trançado Não 
Blindado) – esse é o cabo mais simples e mais barato para as 
redes locais. É conhecido popularmente como “cabo de internet”, 
já que as pessoas têm o hábito de compartilhar internet com 
os vizinhos utilizando esse cabo; também é ainda o mais 
utilizado para montar redes locais nas empresas. Ele não possui 
blindagem, o que o torna mais barato e mais leve, facilitando 
a passagem por tubulações. As redes locais especifiadas para 
funcionar até 1000 Mbps (1 Gigabit) necessitam desse tipo de 
cabo com especifiação CAT5e ou CAT6. 
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 Cabo par trançado UTP CAT5e

Atualmente, os cabos de par trançado CAT6 e CAT6a 
garantem melhor qualidade em transmissões de 1 Gbps e 
permitem interligação de redes de 10 Gbps (10 GbE – Ethernet 
de 10 gigabits por segundo).

Os cabos UTP necessitam de um conector para se ligar às 
interfaces de rede ou às portas do switch do tipo RJ-45. Eles são 
instalados nas pontas dos cabos UTP utilizando uma ferramenta 
chamada popularmente de “alicate de crimpagem”.

 Conector RJ-45 crimpado no cabo

Fibra óptica
As firas ópticas já se tornaram conhecidas e são usadas 

até como instrumento de decoração, graças à sua capacidade 
de direcionar a luz, levando-a a fazer “curvas”. Também já é 
sabido que esses feixes de luz podem ser usados como meio 
de transporte de informação e têm capacidade de transmissão 
de grandes volumes de dados. Vamos, portanto, abordar suas 
características funcionais e compreender seu funcionamento. 

Numa transmissão óptica, três componentes são 
fundamentais: uma fonte de luz, o meio de transmissão e um 
detector. A fonte de luz (ou fototransmissor) recebe sinais 
elétricos e os converte em luminosos. O meio de transmissão é 
uma fira ultrafia de vidro (com menor espessura que um fio de 
cabelo) que consegue carregar o sinal luminoso. O detector faz 
o processo inverso: recebe sinais luminosos e os converte em 
elétricos.

Para entender melhor esse fenômeno, digamos que no seu 
quarto as luzes sejam apagadas e você acende uma lanterna 
contra a parede a uma distância de 2 metros; a luz se espalha, 
formando um circulo com diâmetro muito maior do que sua 
lanterna. Agora imagine que você tenha um tubo com espelhos 
por dentro e você o coloque na frente da sua lanterna: a luz será 
refltida dentro do tubo, chegando à parede um forte círculo 
luminoso e o seu quarto continuará escuro. O cabo de fira óptica 
é esse tubo espelhado. Dizemos que os cabos de firas ópticas 
possuem o fenômeno de reflexão interna total. Por transportar 
luz e não sofrer interferências eletromagnéticas, esses cabos 
podem ligar duas redes locais distantes algumas dezenas de 
quilômetros, com taxas na casa dos gigabits (1 Gbps ou mais).

Para que o fenômeno de reflexão total aconteça dentro da 
fibra, no processo de fabricação ela recebe um revestimento 
de vidro, que também é um material transparente, porém com 
índice de refração inferior ao do núcleo. Com isso os sinais 

luminosos são refltidos pelas paredes da fira, fazendo com que 
não se percam pela capa.

 Estrutura de um cabo de fira óptica

As firas ópticas podem ser classifiadas em dois tipos: 
monomodo (ou monomodais ou de modo único) e multimodo 
(ou multimodais ou de modo múltiplo). Cada uma tem suas 
características e aplicações, a saber:

a) Fibra óptica monomodo – com esse tipo de fira não ocorre 
a dispersão modal, ou seja, o feixe de luz se propaga em linha 
reta (único modo) sem ter que ser refltido internamente. Isso 
garante que o sinal atinja distâncias maiores e com maiores taxas 
de transmissão. Para conseguir isso, o núcleo da fira precisa ser 
ultrafio, cerca de 8 µm (8 micrômetros = 8 x 10-6 metros). O 
fato de ser tão fio traz um problema: a acoplagem e a fiação com 
as interfaces de rede devem utilizar equipamento especial para 
permitir alinhar o feixe luminoso da placa de rede com a fibra, o 
que é um trabalho difícil, minucioso e caro. Esse tipo de fibra é 
indicado para interligar campus de universidades e redes locais 
que precisem ultrapassar 2 km de comprimento.

A figura a seguir mostra o modo de transmissão de uma fira 
monomodal.

 Transmissão num cabo de fira monomodo

b) Fibra óptica multimodo é mais grossa que a fira 
monomodo. A luz é refltida várias vezes na parede do cabo, 
ocorrendo o fenômeno de dispersão modal, o que faz o sinal 
perder força. Devido a essa dispersão, este cabo pode chegar 
ao máximo de 2 km. O núcleo deste cabo chega a 62,5 µm, 
aproximadamente oito vezes mais grosso do que o núcleo da 
fira monomodo. Esses cabos são mais fáceis de instalar e ligar 
às placas de rede, justamente pelo seu diâmetro maior. Ainda 
assim, exigem equipamento e pessoal especializados para 
montagem e instalação.
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 Estrutura da fira óptica multimodo

Você pode observar que na figura acima há duas medidas 
destacadas: a de 62 µm (micrometros) indica o diâmetro do 
núcleo da fira, por onde efetivamente passam os sinais luminosos; 
a de 125 µm indica o diâmetro da casca ou cladding, que serve 
como uma espécie de espelho para refltir os sinais luminosos. O 
restante do material refere-se a um polímero de PVC que reveste 
a casca, firas de resistência mecânica que ajudam a proteger o 
núcleo contra impactos e, fialmente, o revestimento externo do 
cabo.

As firas multimodais ainda podem ser classifiadas em dois 
tipos, de acordo com seu modo de propagação. São elas: firas 
multimodo de índice degrau e firas multimodo de índice gradual.

- Fibra multimodo de índice degrau – foi um dos primeiros 
tipos de fbra a surgir. O termo degrau designa e existência de 
apenas um índice de refração entre o núcleo e a casca. Como 
sofre maior atenuação por km (cerca de 5 dB/km), ela atinge 
menores distâncias do que as firas ópticas de índice gradual. A 
figgura a seguir exemplifia esse tipo de transmissão.

 Propagação da luz na fira multimodo de índice degrau

- Fibra multimodo de índice gradual – nesta, o índice de 
refração diminui gradativamente e de forma contínua, ao invés 
da mudança brusca do núcleo para a casca. Na verdade, esse tipo 
de fira é fabricado com “várias cascas”, cada uma com um índice 
de refração diferente, sendo a mais externa a que tem o índice 
menor. Mostrado na figura a seguir mostra uma transmissão do 
tipo gradual.

 Propagação de luz na fira multimodo de índice gradual

É importante ressaltar que, assim como nos cabos metálicos, 
a fira óptica também sobre os efeitos da atenuação.

Obs: A atenuação pode ser definida como a diminuição da 
intensidade de energia de um sinal ao propagar-se através de 
um meio. A atenuação está diretamente associada às perdas 

que ocorrem na transmissão do feixe de luz, afetando o alcance 
máximo da transmissão do sinal luminoso.

Cabos coaxiais
Os cabos coaxiais inauguraram as primeiras redes locais 

que evoluíram para os padrões que temos. Hoje não são mais 
utilizados para instalação de novas redes locais. A existência de 
redes antigas e a necessidade do conhecimento histórico nos 
levam a abordar os aspectos tecnológicos e as características 
desse meio de transmissão.

Sua forma visual é semelhante à da fira óptica: um condutor 
central de cobre, um isolante de PVC, uma malha externa 
metálica e, enfi, a capa.

 Estrutura de um cabo coaxial

Podemos observar que esse cabo, diferentemente do cabo 
par trançado UTP, possui uma malha de cobre ou alumínio que 
envolve o núcleo do cabo.

Essa malha serve como uma blindagem contra fenômenos 
eletromagnéticos externos, como motores elétricos, redes sem 
fi, reatores de lâmpadas, telefones sem fi, etc. Na verdade esta é 
uma de suas poucas vantagens. Uma série de desvantagens fez 
com que esse cabo caísse em desuso. São elas:

a) Difícil manipulação – devido à sua estrutura de malha e 
isolante, esse cabo fia mais pesado e menos flxível, difiultando 
sua passagem por tubulações.

b) Baixa capacidade de transmissão – a largura de banda, 
característica do cobre desse cabo, é muito baixa, chegando a 
10 Mhz. Isso faz com que redes locais montadas com esse cabo 
possam chegar a no máximo 10 Mbps.

c) Ligação complexa – os terminais desses cabos necessitam 
de conectores de difícil emenda. Trata-se de um conector tipo 
BNC que deve ser ligado diretamente à interface de rede através 
de um conector T. Isso faz com que cada estação possua três 
conexões (uma de entrada no T, outra de entrada na interface de 
rede, outra de saída para outra interface de rede). Uma quebra, 
desconexão ou mau contato em um conector faz com que toda 
a comunicação entre os computadores cesse (pois esse tipo de 
cabo era usado para redes de topologia em barramento). 

 Padrão de conexão de cabos coaxiais nos conectores BNC e 
na placa de rede

Podemos observar que, de acordo com a figura acima, essa 
rede não necessita de um equipamento concentrador, como um 
hub ou switch. Na verdade isso era uma vantagem dessas redes, 
pois fiavam mais baratas. Entretanto, elas tinham um alto índice 
de quedas (paradas), devido a conexões defeituosas, remoção de 
conectores ou queima de placas de rede.
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d) Modo de transmissão half-duplex – por haver apenas um 

meio efetivo de transmissão, essa transmissão em rede local é 
feita toda no modo half-duplex.

Existem basicamente três modos de transmissões 
conhecidos:

a) Simplex: há transmissão em apenas um sentido. O 
transmissor só pode ser transmissor e o receptor não pode fazer 
o papel de transmissor. Ex.: sinal de TV ou rádio.

b) Half-duplex: existe transmissão e recepção em ambos 
os sentidos, mas não ao mesmo tempo. Quando o transmissor 
envia um dado, o receptor tem que aguardar sua chegada até 
poder enviar uma resposta. Existe apenas um canal neste modo 
de transmissão. Assim são as redes locais montadas com cabos 
coaxiais e as comunicações utilizando walk talk, como rádios de 
polícia.

c) Full-duplex: a transmissão e a recepção podem acontecer 
ao mesmo tempo, já que existem no mínimo dois canais (um para 
enviar e outro para receber dados). É o modo de transmissão 
mais rápido, utilizado em redes locais de par trançado (que 
possuem quatro vias) e de firas ópticas (que utilizam duas vias).

Utilização dos meios físicos não guiados
Para a utilização de um enlace de comunicação sem fi, 

faz-se necessário o uso de transmissores e receptores que se 
comuniquem através de frequências lançadas no ar. Quando 
os elétrons se movem, eles criam ondas eletromagnéticas que 
podem se propagar pelo ar ou pelo vácuo. Esse fenômeno foi 
observado pela primeira vez pelo físico alemão Heinrich Hertz 
em 1887. O número de oscilações por segundo dessas ondas 
eletromagnéticas é chamado de frequência e é medido em Hz 
(Hertz – em homenagem ao  seu observador).

Segundo explica Tanembaum (2003), o princípio da 
comunicação sem fi é baseado na ideia da instalação de 
transmissores e receptores de ondas eletromagnéticas em 
antenas de tamanho adequado, formando um circuito elétrico.

Estamos acostumados ao conceito de “frequência”, dado 
o contato que temos desde cedo com as rádios comerciais e 
comunitárias. Quando sintonizamos o dial de nosso rádio em 
105,7 (MHz), estamos sintonizando a frequência do nosso 
rádio com a frequência da torre de transmissão daquela rádio. 
Algumas rádios adotam como nome a sua frequência (Rádio 98, 
por exemplo), o que facilita ao ouvinte localizá-la no dial.

As redes sem fi, tanto em nossas residências como em locais 
públicos, também necessitam de um transmissor. Em todas elas 
é comum observarmos a existência de um aparelho que forneça 
o enlace sem fi (chamado de AP – Access Point – Ponto de 
Acesso) dotado de uma antena e a existência de um computador 
ou notebook dotado de uma interface de rede wireless (sem fi).

A transmissão por radiofrequência não é a única forma para 
os enlaces sem fio. Dependendo da aplicação a que se deseja 
atender ou o serviço a ofertar, um enlace diferente pode ser 
utilizado. Mas sem dúvida, a radiofrequência é um dos enlaces 
sem fi mais utilizados. Vejamos os principais.

Rádio (RF ou radiofrequência)
As ondas de rádio são fáceis de gerar e conseguem percorrer 

longas distâncias e atravessar prédios e paredes. Devido a essas 
características, elas são amplamente utilizadas. Os governos 
exercem o controle do seu licenciamento de uso, justamente para 
evitar que algumas frequências interfiam em outras. Imagine 
você falando ao celular e de repente escutar a transmissão de 
um canal de TV? Com algumas exceções, como a banda ISM 
(Industrial Scientifc and Medical – Banda Industrial, Científia 
e Médica), todas as bandas de celulares, canais de rádio e TV, 
sistemas de posicionamento global (GPS) e radar de controle de 
tráfego aéreo, dentre outras, são controladas pelos governos.

Basicamente, existem dois modos de transmissão em RF: as 
ondas que se propagam de forma difusa (ou omnidirecionais 
– que se propagam em todas as direções, possibilitando várias 
conexões) e as ondas que se propagam de forma direcional, 
formando apenas um enlace. As figuras abaixo exemplifiam as 
formas omnidirecionais e direcionais, respectivamente.

 Transmissão de RF omnidirecional

Você facilmente pode notar que a forma omnidirecional 
de transmissão não oferece muita segurança, já que qualquer 
antena receptora instalada nas proximidades pode captar os 
dados que ali trafegam. Por isso, algumas dessas transmissões 
são feitas com algum tipo de segurança, como criptografi ou 
senhas. É o que acontece nas redes sem fi instaladas em prédios 
e casas por meio dos APs.

 Transmissão de RF direcional

O sistema direcional utiliza duas antenas, normalmente do 
tipo parabólica ou grade, para se comunicar. Assim, somente 
duas redes podem estabelecer conexão, formando apenas um 
enlace. Essas antenas precisam estar alinhadas (chamadas 
popularmente de “visada sem barreiras”) e são mais difíceis 
de instalar. Têm a grande vantagem de não dispersar o sinal, 
melhorando a segurança contra acessos indevidos.

As palavras “frequência” e “banda” têm outros signifiados 
como:

- frequência do aluno às aulas,
- banda de rodagem de um pneu de carro.

Você consegue estabelecer uma relação entre esses 
signifiados e os conceitos apresentados no texto? Discuta com 
seus colegas assuntos ligados a esses conceitos.

Micro-ondas
Quando há necessidade de transmissão de dados em 

longas distâncias, o enlace micro-ondas é mais efiaz, podendo 
chegar a taxas de 1 Gbps. Esse sistema é chamado também de 
MMDS (Multipoint Microwave Distribution System – Sistema 
de Distribuição Multiponto Micro-ondas) e utiliza antenas 
direcionais para estabelecer o enlace. A frequência nesse tipo 
de transmissão normalmente precisa ser licenciada pelo órgão 
regulador do governo (no caso do Brasil, a ANATEL). Essa 
modalidade é utilizada para transmissões de TV por assinatura, 
mas as concessionárias telefônicas como Embratel e Oi também 
a utilizam para transmissão de grandes volumes de dados.

As micro-ondas viajam em linha reta. Assim, a distância que 
uma transmissão desse tipo pode alcançar está relacionada 
diretamente à altura da torre transmissora. Isso porque a torre 
transmissora deve “enxergar” a receptora; assim, montanhas ou 
a própria curvatura da terra podem interferir na transmissão. 
Dados obtidos em Tanembaum (2003) afimam que uma torre 
com 100 m de altura pode transmitir dados sob forma de micro-
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ondas até uma distância de 80 km sem o uso de repetidores.

Assim, a comunicação por micro-ondas é muito usada 
na telefonia a longa distância, em telefones celulares, na 
distribuição de sinais de televisão como na figura a seguir e em 
outras formas novas de comunicação. A disseminação de canais 
de fira óptica tem um alto custo que, em vários casos, pode ser 
bastante diminuído com os canais de micro-ondas.

 Transmissão num sistema direcional micro-ondas

Na figura acima simulamos um exemplo de transmissão 
de TV por assinatura (comercialmente conhecida por SKY). O 
fato de as micro-ondas atravessarem facilmente a atmosfera 
terrestre torna atrativo seu uso por transmissoras de TV. Nas 
residências é necessário instalar um equipamento receptor 
dotado de uma miniantena parabólica apontada para o satélite 
transmissor utilizando cálculos de latitude e longitude. As duas 
antenas precisam estar devidamente alinhadas para que a 
recepção aconteça com perfeição.

É muito comum observarmos notebooks, netbooks, 
celulares, tablets e outros dispositivos portáteis se comunicando 
através de enlaces wireless. 

Laser
Outra forma de transmissão sem fi é o sinal óptico sob forma 

de laser, que já vem sendo utilizado há algum tempo. O mais 
comum nesse tipo de enlace é a conexão de LANs situadas em 
prédios diferentes, porém com visada. Uma das vantagens desse 
tipo de transmissão é prescindir (não necessitar) da licença de 
um órgão regulador.

Apesar do custo relativamente baixo, esse tipo de enlace 
enfrenta alguns problemas. O primeiro deles é a natureza 
direcional: é necessária precisão milimétrica para estabelecer 
a visada perfeita. Muitas vezes são usadas lentes que desfocam 
o laser para facilitar o estabelecimento do enlace. Outro fato é 
a questão climática: há problemas na transmissão em dias de 
chuva e de neblina; também em dias de sol intenso pode haver 
interferências das correntes de convecção (turbulências de ar 
quente) que emanam dos telhados e desviam o feixe de laser.

Protocolos e serviços de internet.7

Um protocolo de internet é como um idioma falado por 
um computador, uma regra de comunicação que todos os 
computadores ligados em rede devem conhecer para poder se 
comunicar e trocar informações.

Não existe uma linguagem universal entre os computadores, 
mas uma linguagem ou protocolo para cada tipo de informação 
trocada entre computadores. Por exemplo, quando enviamos um 
e-mail, usamos um protocolo e quando navegamos na internet 
usamos outro protocolo de internet completamente diferente. O 
mais interessante que essa troca de idiomas de acordo com cada 
coisa que fazemos na internet, muitas vezes ocorre sem nem 

7 Fonte: http://www.phpmais.com/o-que-sao-protocolos-de-
-internet/

mesmo percebermos.
Protocolo de internet HTTP: é o protocolo mais conhecido na 

internet. É com ele que navegamos, assistimos vídeos, baixamos 
arquivos e realizamos inúmeras tarefas diferentes. Apesar de 
permitir várias tarefas diferentes, ele não é adequado para 
muitas tarefas que realizamos no dia-a-dia.

O protocolo HTTP é largamente usado pelos navegadores de 
internet para possibilitar a visualização de páginas e sites. Apesar 
de permitir inúmeras tarefas, este protocolo não é adequado 
para isso. Para enviar e-mails e trocar arquivos na internet, por 
exemplo, existem outros protocolos mais adequados.

Protocolo de internet HTTPS: É uma variação do protocolo 
HTTP, só que mais seguro, evitando fraudes e possibilitando 
transações financeiras no mundo digital.

Protocolo de internet FPT: É um protocolo destinado a 
transferência de arquivos. Hoje em dia, os navegadores de 
internet já possuem a capacidade de utilizar este protocolo de 
internet, mas até pouco tempo atrás, esse protocolo só poderia 
ser usado por programas de computador específicos para isso.

Protocolo de internet SMTP: Quando trocamos e-mails com 
as pessoas, usamos este protocolo de internet. Ele serve para 
enviar mensagens eletrônicas entre computadores e é um dos 
protocolos mais comuns da internet.

Protocolo de internet POP3: Este é um protocolo voltado 
para recebimento de mensagens. Assim, quando enviamos 
uma mensagem eletrônica usamos o protocolo SMTP, mas para 
recebermos, é necessário usar o protocolo de internet POP3. Um 
completa o outro.

Como eu sei qual o protocolo de internet estou usando?
Um protocolo de internet é usado no início do endereço, na 

URI ou URL. Assim, para localizar um recurso de internet na 
grande rede de computadores, é necessário informar o protocolo 
usado para encontrar este recurso.

Dessa forma, muitos usuário utilizam protocolos de internet 
sem perceber, uma vez que a indicação dele aparece sempre no 
início dos endereços da Web. Observe os exemplos abaixo:

http://www.phpmais.com/index.html
ftp://ftp.phpmais.com.br/meu-video.mp4
https://www.bancoqualquer.com.br/pagar-fatura.php

Note que em todos os casos acima, existe a indicação de 
qual protocolo usar para encontrar o recurso na internet. Esse 
protocolo determina qual idioma o navegador de internet vai 
usar apara se comunicar com o computador onde o recurso se 
encontra.

Questões

01. (TJ-BA - Técnico Judiciário - Prova: FGV) A 
implementação física de uma rede de computadores é feita com 
o auxílio de equipamentos de interconexão. Cada um desses 
equipamentos possui características que determinam quando é 
adequado utilizá-lo na elaboração de um projeto de uma rede de 
computadores. 

Relacione cada um dos dispositivos de rede com as 
características apresentadas a seguir. 

1. Hub 
2. Switch 
3. Bridge (ponte) 
4. Roteador 

( ) filtra e encaminha pacotes entre segmentos de redes 
locais, operando na camada de enlace (camada 2) do modelo 
OSI; 

( ) ao receber o pacote de dados de uma porta, ele distribui 
por todas as outras - opera na camada de física (camada 1) do 
modelo OSI; 

( ) o pacote de dados é enviado unicamente para o 
destinatário de acordo com o endereço MAC (media access 
control) - opera na camada de enlace (camada 2) do modelo OSI; 

( ) o pacote de dados é enviado unicamente para o 
destinatário de acordo com o endereço de rede (IP) - opera na 
camada de rede (camada 3) do modelo OSI.
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A relação correta, de cima para baixo, é:

(A) 1, 2, 3 e 4;
(B) 1, 2, 4 e 3;
(C) 2, 1, 3 e 4;
(D) 2, 1, 4 e 3;
(E) 4, 3, 1 e 2.

02. (PM-SC - Soldado da Polícia Militar – IOBV) Disciplina: 
Noções de Informática | Assuntos: Redes de Computadores; 

Sobre a estrutura física das redes de computadores em 
relação a sua abrangência, podemos afirmar que a _________ é 
um conjunto de computadores ligados a grandes distâncias. Seu 
sinal é reforçado sempre para que não haja perda nos dados 
durante a transmissão dos mesmos. 

(A) LAN (Local Área Network) 
(B) MAN (Metropolitan Área Network) 
(C) WAN (Wide Área Network) 
(D) IMAP (Interactive Mail Access Protocol)

03. (INSS - Técnico do Seguro Social – FCC) Disciplina: 
Noções de Informática | Assuntos: Redes de Computadores; 

Pedro trabalha em uma pequena imobiliária cujo escritório 
possui cinco computadores ligados em uma rede com topologia 
estrela. Os computadores nessa rede são ligados por cabos de 
par trançado a um switch (concentrador) que filtra e encaminha 
pacotes entre os computadores da rede, como mostra a figura 
abaixo. 

Certo dia, Pedro percebeu que não conseguia mais se 
comunicar com nenhum outro computador da rede. Vários são 
os motivos que podem ter causado esse problema, EXCETO: 

(A) O cabo de rede de um dos demais computadores da rede 
pode ter se rompido.

(B) A placa de rede do computador de Pedro pode estar 
danificada.

(C) A porta do switch onde o cabo de rede do computador de 
Pedro está conectado pode estar danificada.

(D) O cabo de rede que liga o computador de Pedro ao switch 
pode ter se rompido

(E) Modificações nas configurações do computador de Pedro 
podem ter tornado as configurações de rede incorretas.

04. (TRE-GO - Técnico Judiciário - CESPE) Disciplina: 
Redes de Computadores

Julgue o item a seguir, a respeito de meios físicos de 
transmissão usados em redes de computadores.

Em cabeamento de par trançado, os enlaces do tipo 
half-duplex são utilizados para transmitir e receber dados 
simultaneamente.

()Certo        ()Errado

05. (Câmara de Chapecó/SC - Analista de Informática - 
OBJETIVA/2014) Sobre o switch, equipamento essencial para o 
funcionamento da conectividade de uma rede de computadores, 
analisar os itens abaixo: 

I - Os switches são semelhantes a hubs pelo fato de ambos 
basearem a conexão por intermédio de bits. 

II - Os switches normalmente operam na camada 4 do 
modelo OSI. 

III - Os quadros recebidos em um switch, em vez de serem 
propagados para todas as portas, são enviados apenas para a 
porta correspondente ao destino. 

Está (ão) CORRETO(S): 
(A) Somente os itens I e II. 
(B) Somente os itens I e III. 
(C) Somente o item II.
(D) Somente o item III.

Respostas

01. Resposta: C
(Switch) filtra e encaminha pacotes entre segmentos de 

redes locais, operando na camada de enlace (camada 2) do 
modelo OSI; 

(Hub) ao receber o pacote de dados de uma porta, ele 
distribui por todas as outras - opera na camada de física (camada 
1) do modelo OSI; 

(Bridge (ponte)) o pacote de dados é enviado unicamente 
para o destinatário de acordo com o endereço MAC (media 
access control) - opera na camada de enlace (camada 2) do 
modelo OSI; 

(Roteador) o pacote de dados é enviado unicamente para o 
destinatário de acordo com o endereço de rede (IP) - opera na 
camada de rede (camada 3) do modelo OSI.

02. Resposta: C
WAN (Wide Área Network) Rede Extensa ou Rede 

Geograficamente distribuída): uma rede de computadores que 
não apresenta uma limitação geográfica. Exemplo: as redes de 
computadores dos grandes bancos e das operadoras de cartão 
de crédito, que se estendem pelo país todo, quando não pelo 
mundo!

03. Resposta: A
Uma rede que tem um Switch como concentrador, usa a 

topologia estrela, e neste tipo de topologia, mesmo que um 
computador não consiga se conectar na rede ela continua 
funcionando normalmente.

04. Resposta: Errado.
Half-Duplex: a transmissão acontece nos dois sentidos (de 

A para B e de B para A), mas apenas em um sentido por vez. Ou 
seja, enquanto o “A” fala, o “B” não consegue falar, só escutar, e 
vice-versa. Um exemplo seria como funciona um walkie-talkie 
(ou o sistema de rádio da Nextel). Essa é a forma mais comum de 
transmissão nas redes locais de computadores.

05. Resposta D.
Como estudado anteriormente, o meio físico mais usado em 

redes locais (LAN) é o cabeamento estruturado. Para conexão 
dos dispositivos, é usado um concentrador, equipamento 
responsável pela interligação de cada segmento cabeado, 
que possibilita o funcionamento das camadas da rede. O mais 
utilizado é o switch (chaveador), fazendo a ligação física entre as 
portas de origem e destino, conforme a demanda da rede.

Switch – concentrador de cabeamento em par trançado.

INTERNET8

A internet é um meio de comunicação muito importante, 
onde o conjunto de várias redes interligadas proporcionam que 
computadores possam se comunicar através dos protocolos 
TCP/IP.

Com a internet podemos utilizar serviços como Web (a parte 

8 Fonte: http://www.inf.pucpcaldas.br/extensao/cereadd/
apostilas/internet_final.pdf
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multimídia da rede), correios eletrônicos, redes sociais, fazer 
transferência de arquivos, etc.

Word Wide Web
A Word Wide Web(rede de alcance mundial) é também 

conhecida como Web ou WWW. O serviço WWW surgiu em 1989 
como um integrador de informações, onde a grande maioria das 
informações disponíveis na Internet podem ser acessadas de 
forma simples e consistente. A forma padrão das informações 
do WWW é o hipertexto, o que permite a interligação entre 
diferentes documentos que possivelmente estão localizados em 
diferentes servidores. O hipertexto é codificado com a linguagem 
HTML (Hypertext Markup Language), que é a linguagem 
interpretada pelo o que chamamos de browsers exemplo de um 
browser é o Internet Explorer.

INTRANET9

As intranets são redes internas às organizações que usam as 
tecnologias utilizadas na rede mundial Internet. Através de tais 
tecnologias é possível implementar uma poderosa ferramenta 
de comunicação e de trabalho em grupo. A implantação de 
uma intranet tem o potencial de aumentar a produtividade 
pois facilita o acesso às informações dispersas nos diversos 
computadores da organização.

Os serviços tipicamente disponibilizados através de uma 
intranet são: correio-eletrônico transferência de arquivos, 
grupos de usuários e Web. Embora a aplicação mais comum 
na maioria das intranets seja o correio-eletrônico, é o uso da 
tecnologia Web que caracteriza uma intranet. A tecnologia Web 
facilita o acesso às informações, tem uma arquitetura aberta 
e funciona independente da plataforma de hardware ou do 
sistema operacional.

Exemplos de aplicações que podem ser disponibilizadas 
através da tecnologia Web em uma intranet são: tutorias sobre 
procedimentos adotados dentro da organização, informações 
sobre aplicativos usados na organização, manuais usados na 
organização, resumo de notícias que sejam de importância 
para a organização, informações sobre produtos e serviços, 
calendário de eventos e cursos oferecidos.

Conectando-se com a Internet
Para se conectar a internet é necessário um aparelho 

qualquer (computador, celular, vídeo games) que possua um 
dispositivo que permita a comunicação, seja ela sem fio ou não. 
Vale lembrar que a internet deu seus primeiros passos a partir 
de cabos e fios e com o passar do tempo surgiram as conexões 
sem fio.

Com um aparelho que possua o dispositivo de comunicação 
em mãos temos que escolher o tipo de conexão mais apropriada, 
abaixo segue algumas das conexões mais utilizadas:

Conexões que necessitam de fios (cabos):
A internet deu seus primeiros passos a partir de cabos e 

fios. Apesar de soar como algo bastante antiquado, esses tipos 
de conexões ainda são amplamente utilizados, principalmente 
devido à alta velocidade obtida por alguns.

Dial Modem
A famosa internet discada foi praticamente o pontapé inicial 

da rede no Brasil. Apesar de ainda ser utilizada, não é mais tão 
popular quanto foi no início dos anos 2000.

Cabo
Já ouvimos falar de TV a cabo, certo? Algumas empresas 

decidiram aliar a ela o acesso à internet. Com isso, uma linha 
telefônica não era mais pré-requisito para se conectar, o que deu 
mais liberdade ao usuário.

Conexões sem fio (wireless)
Com a correria do dia a dia, ficar preso a um desktop 

para acessar a internet é algo fora de questão. Os notebooks 
trouxeram mais mobilidade e abriram as portas para as conexões 
que dispensam a utilização de fios e cabos. A internet wireless 
9 Fonte: file:///C:/Users/Ewertonjs/Downloads/intranet.un-
locked.pdf

mostrou que a internet está em qualquer lugar.

Wi-Fi
Esse tipo de conexão, antes exclusiva dos laptops, tornou-

se tão popular que vários outros equipamentos passaram a 
adotá-la. É o caso de celulares, smartphones e até mesmo alguns 
computadores domésticos, que adicionaram um adaptador 
wireless para captar o sinal.

Rádio
A conexão via rádio é bastante útil devido ao seu longo 

alcance, o que favorece quem mora em cidades onde o sinal 
telefônico ou via cabo não alcança. O único problema é que, para 
obter o máximo da conexão, o sinal deve chegar à torre sem 
encontrar nenhum tipo de barreira, e até mesmo chuvas podem 
desestabilizá-la.

A moda da internet de bolso
Os usuários de telefones celulares sempre desejaram 

conectar-se à internet através de seus aparelhos móveis. Hoje 
em dia podemos conferir emails ou saber das novidades online 
em qualquer lugar através de algumas das conexões existentes 
citadas a baixo.

WAP
A primeira grande tentativa de integrar os aparelhos celulares 

à internet. A conexão WAP era uma espécie de adaptação da 
web, já que só podia acessar páginas feitas especialmente para 
este tipo de conexão.

3G
Funciona de maneira semelhante à conexão a rádio e os 

sinais são enviados praticamente pelas mesmas torres que 
enviam o sinal de telefonia para o aparelho, o que significa um 
amplo raio de alcance.

Navegando na Internet com um Browser (navegador)
Para podermos navegar na Internet é necessário um software 

navegador (browser) como o Internet Explorer, Mozilla Firefox 
ou Google Chrome. (Estes são uns dos mais conhecidos, embora 
existam diversos navegadores).

Podemos começar nossa navegação diretamente digitando 
o endereço a ser acessado no browser e apertando ENTER no 
teclado ou clicando no botão IR.

Páginas Favoritas e Histórico
Se você utiliza a Internet constantemente, possivelmente 

gostaria de ter um mecanismo fácil e simples para guardar 
as páginas que mais acessa. O menu Favoritos proporciona 
esta funcionalidade. Esta opção funciona como um caminho 
permanente de acesso à lista de todos os sites favoritos, além de 
mantê-los organizados.

A história de todos os sites visitados também é mantida no 
seu navegador (browser).

Você pode abrir a pasta histórico e visualizar a lista de sites 
visitados no dia ou até mesmo na semana ou no mês.

Essas duas funções do navegador podem ser manipuladas 
pelo usuário podemos adicionar ou excluir uma pagina a 
favoritos e também podemos excluir nosso histórico caso seja 
necessário.

Endereços na Internet
Todos os endereços da Internet seguem uma norma 

estabelecida pelo InterNic, órgão americano pertencente a ISOC 
(Internet Society). No Brasil a responsabilidade pelo registro 
de domínios (endereços) na rede Internet é do Comitê Gestor 
Internet Brasil (GC).

Exemplo de endereço: http://www.google.com.br

Onde:
1. http:// - O Hyper Text Transfer Protocol, o protocolo 

padrão que permite que os computadores se comuniquem. 
O http:// é inserido pelo browser, portanto não é necessário 
digitá-lo.
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2. www – padrão para a Internet gráfica.
3. google– geralmente é o nome da empresa cadastrada 

junto ao Comitê Gestor.
4. com – indica que a empresa é comercial. Algumas 

categorias de domínios existentes são:
Gov.br - Entidades governamentais
Org.br - Entidades não-governamentais
Com.br - Entidades comerciais
Mil.br - Entidades militares
Net.br - Empresas de telecomunicações
Edu.br - Entidades de ensino superior
.br - Sites no Brasil
.jp - Sites no Japão

Protocolos para Internet10

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – É o protocolo utilizado 
para controlar a comunicação entre o servidor de Internet e o 
browser. Quando se abre uma página da Internet, vemos texto, 
imagens, links ou outros serviços associados à Internet ou a uma 
Intranet. O HTTP é o responsável por redireccionar os serviços 
quando seleccionamos alguma das opções da página web.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Como o nome indica, 
este protocolo serve para efectuar a transferência de emails en-
tre os servidores. O servidor de email utiliza o POP ou IMAP para 
enviar as mensagens de email aos utilizadores.

FTP (File Transfer Protocol) – Este protocolo permite trans-
ferência de dados ou ficheiros entre computadores, mesmo com 
sistemas operativos diferentes como o Linux e o Windows. O 
FTP é também um comando que permite ligação de um cliente 
a um servidor FTP de forma a transferir dados via Internet ou 
Intranet.

SNMP (Simple Network Management Protocol) – É um proto-
colo de comunicação que permite recolher informação sobre to-
dos os componentes que estão na rede como switches, routers, 
bridges e os computadores ligados em rede.

TCP (Transfer Control Protocol) – O TCP permite dar segu-
rança à transferência de informações e verificar se a mesma foi 
bem sucedida pelo computador receptor. Caso contrário volta a 
enviar essa informação. A mesma circula pela rede em forma de 
fragmentosdesignados por datagrams e que contém um cabeça-
lho. Esse cabeçalho contém informação como a porta de origem 
e a porta de destino da informação, o ACK, entre outra informa-
ção, de modo a manter a circulação de dados estável e credível.

UDP (User Datagram Protocol) – O UDP é um protocolo de 
transporte de informação, mas não é tão fiável com o TCP. O UDP 
não estabelece uma sessão de ligação em que os pacotes contêm 
um cabecalho. Simplesmente faz a ligação e envia os dados, o 
que o torna mais rápido mas menos eficiente.

ARP (Address Resolution Protocol) é o ARP estabelece uma li-
gação entre o endereço físico da placa de rede e o endereço de IP. 
A placa de rede de um PC contém uma tabela onde faz a ligação 
entre os endereços físicos e lógicos dos computadores presentes 
na rede. Quando um PC quer comunicar com outro, vai verificar 
nessa tabela se o computador está presente na rede. Se estiver, 
envia os dados e o tráfego na rede é dminuído, caso contrário 
envia um sinal designado por pedido ARP para determinar o seu 
endereço.

IP (Internet Protocol) – É responsável por estabelecer o con-
tacto entre os computadores emissores e receptores de maneira 
a qua a informação não se perca na rede. Juntamente com o TCP 
é o protocolo mais importante de todos este conjunto.

ICMP (Internet Control Message Protocol) – O ICMP trabalha 
em conjunto com o IP e serve para enviar mensagens para res-
ponder a pacotes de informação que não foram entregues cor-
rectamente. Desta forma é enviada uma mensagem ICMP e volta 
a ser enviado o pacote de informação não recebido.

IGMP (Internet Group Management Protocol) – Este proto-
colo é responsável pela gestão de informação que circula pela 
Internet e Intranet através do protocolo TCP/IP.

Portais/Sites
Uma das melhores maneiras de se “ambientar” na Internet 

10 Fonte: http://faqinformatica.com/quais-sao-os-protocolos-do-
-tcpip/

é através de sites chamados de Portais. A definição de Portal 
surgiu pelo fato de estes sites possuírem informações variadas 
que permitem ao internauta procurar e estar por dentro de 
novidades já que os portais oferecem uma grande quantidade 
de noticias e são atualizados com freqüência.

Exemplo de alguns dos portais mais conhecidos no Brasil:
www.uol.com.br
www.globo.com
www.terra.com.br
www.ig.com.br

Mecanismos de busca na internet
Há mais informações na Web do que se possa imaginar. O 

segredo é encontrar exatamente o que se quer.

O que são mecanismos de busca?
Mecanismos de Busca são sites de informações sobre as 

páginas da internet e podemos utilizar esses mecanismos 
para encontrar palavras, textos, sites, diretórios, servidores de 
arquivos, etc. Com essas ferramentas, encontrar informações na 
Internet torna-se uma tarefa bem simples.

Mas como posso encontrar o que eu quero?
Utilizando algumas ferramentas de pesquisa disponíveis na 

internet podemos associar o que procuramos com informações 
disponíveis na rede mundial (internet) fazendo uma espécie de 
filtro de informações.

Alguns dos mecanismos de busca atuais mais populares:
Yahoo http://cade.search.yahoo.com/
Uol http://busca.uol.com.br/
IG http://busca.igbusca.com.br/
Google http://www.google.com.br/

Correio Eletrônico
O correio eletrônico é uma das maravilhas da internet, com 

ele podemos enviar e receber documentos. Seu crescimento 
repentino na internet se deve a velocidade de se enviar e 
receber textos, imagens e qualquer tipo de documento de um 
computador para outro independentemente do local onde se 
encontram os computadores.

E-mail
Para que possamos fazer o uso do correio eletrônico é 

necessário um endereço na rede mundial denominado endereço 
de e-mail.

A estrutura de um e-mail é seunome@nomedoseuprovedor.
com.br onde:

seunome = identificação do email, geralmente usamos algo 
relacionado a nosso nome ou empresa.

nomedoseuprovedor = é o serviço do correio eletrônico 
escolhido (Gmail, Hotmail, Yahoo, bol, etc).

Caixa de entrada
A caixa de entrada é o diretório onde encontramos todos 

os e-mails recebidos, através da caixa de entrada podemos 
visualizar quem enviou o e-mail e qual o seu conteúdo seja ele 
um texto ou um arquivo qualquer.

Escrever e-mail
Clicando no botão “escrever e-mail” podemos enviar um 

e-mail (mensagem) a qualquer pessoa que também possua uma 
conta de e-mail seja essa conta do Gmail, Hotmail, Yahoo, Bol 
entre outras.

Anexando um arquivo
Podemos anexar qualquer tipo de arquivo a mensagem 

enviada, desde que não ultrapasse o tamanho permitido.

Contatos
É onde você pode visualizar e também adicionar novos 

contatos de e-mail seja um conhecido um amigo ou até mesmo 
um contato de negócio.

Redes Sociais
As redes sociais são relações entre os indivíduos na 

comunicação por meio de computadores e da internet. O que 
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também pode ser chamado de interação social, cujo objetivo é 
buscar conectar pessoas e proporcionar a comunicação entre 
elas criando grupos com o objetivo de se relacionar virtualmente 
através das redes

sociais.
Existem varias redes sociais, algumas das mais populares 

hoje em dia são:
Orkut http://www.orkut.com
Facebook http://www.facebook.com
Twitter http://twitter.com
MySpace http://br.myspace.com

Para fazer parte de umas dessa redes sociais basta se 
cadastrar criando uma conta no site da rede e se interagir.

Grupos, fórum, chat e wiki11

Agora iremos conhecer a criação de grupos e os três recursos 
do moodle que potencializam a discussão e a construção do 
conhecimento, e que podem ser explorados no ambiente de 
experimentação. São eles:

Grupos
É possível desenvolver trabalhos separando os alunos por 

diferentes grupos e, se necessário, permitir o acompanhamento e 
as orientações do tutor aos seus respectivos grupos, viabilizando 
uma maior interatividade e proximidade entre as pessoas. A 
opção de criação de grupos no Moodle possibilita a organização 
dos cursistas em pequenos grupos para o desenvolvimento de 
atividades no curso, ou mesmo para a divisão dos grupos por 
tutor.

Para criar grupos dentro de um curso, basta clicar em 
“Grupos”, no bloco “Administração” e você será redirecionado 
para uma tela que contém dois quadros, e os botões necessários 
para você editar esses grupos.

Para adicionar um grupo, digite o nome do grupo e clique em 
“Criar grupo”. Após isso, o novo grupo já aparecerá na relação do 
quadro Grupos.

O primeiro quadro mostra todos os grupos existentes no 
curso.

Selecionando em adicionar ou remover pessoas, abrirá 
uma tela com duas colunas, uma coluna informa os nomes 
das pessoas que já fazem parte do grupo e outra os potenciais 
membros. Entre as duas colunas há setas - uma para direita e 
outra para a esquerda - que possibilitarão adicionar ou remover 
membros. Selecionando um aluno de uma das colunas e clicando 
na seta desejada, o aluno será adicionado ou removido do grupo.

O Fórum - O fórum é uma interface assíncrona, que possibilita 
a interação e discussão entre os participantes do curso sobre 
determinado assunto. As mensagens são estruturadas de forma 
hierárquica, apresentando os assuntos em destaque. Apesar 
dessa hierarquia, o fórum traz o potencial do meio digital, por 
permitir dinâmicas hipertextuais e agregação de várias mídias

Tipos de Fórum 
Esse recurso oferece a opção de configurá-lo de acordo com 

as necessidades de cada professor na elaboração de seu curso; 
dessa forma é possível escolher entre os seguintes tipos de 
fórum no Moodle:

Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico - Essa opção 
permite que cada participante possa abrir apenas um novo 
tópico, no entanto, todos podem responder livremente, sem 
limites de quantidade;

Fórum Geral - Permite que os participantes do curso possam 
inserir tantos tópicos quantos desejarem;

Fórum P e R (Pergunta e Resposta) - Permite ao professor 
elaborar questionamentos no fórum para discussão. Porém, 
o aluno somente consegue visualizar as respostas dos outros 
participantes a partir do momento que este posta a sua própria 
resposta;

Fórum de uma única discussão - Com esse fórum, o tópico 
aparece em uma única página, este tipo de fórum é recomendado 
para organizar discussões com foco em um tema único e preciso.

Como inserir um fórum no curso 
11 Fonte: http://www.moodle.ufba.br/mod/resource/view.
php?id=33426

Para a criação de um novo fórum no ambiente Moodle, basta 
clicar em ‘Adicionar atividade’, selecionar ‘fórum’ e configurar 
conforme as necessidades do curso.

O fórum do Moodle permite também a configuração 
de ações a serem executadas pelos participantes do curso. 
Outra particularidade do Moodle é o recebimento ou não das 
mensagens postadas no fórum via e-mail pessoal. Cabe a cada 
equipe de trabalho definir se os alunos serão ou não assinantes.

A definição de tipos de grupo é uma outra ação importante 
possibilitada pelo Moodle, pois permite escolher de que maneira 
os usuários utilizam o fórum. São basicamente três formatos:

Nenhum grupo: não há separação em grupos;
Grupos separados: membros de grupos iguais interagem 

entre si mas não com membros de outros grupos;
Grupos visíveis: eles não interagem mas podem ver as 

mensagens de outros grupos.

Como inserir um novo tópico de Discussão
No fórum, é possível que tanto os professores quanto os 

alunos possam adicionar tópicos para as discussões. Para criar 
um novo tópico no Moodle, basta clicar em “acrescentar um 
novo tópico”. Em seguida você poderá adicionar uma mensagem 
relativa ao tema do fórum e para finalizar, clique em “enviar 
mensagem para o fórum”. De imediato surge o registro da 
intervenção efetuada.

Chat
Também conhecido como bate–papo, traz como principal 

característica a comunicação síncrona, ou seja, a possibilidade de 
podermos interagir no mesmo momento, enviando e recebendo 
mensagens de forma imediata. Uma opção interessante do chat 
do Moodle é a de separarmos, ou não, por grupo os participantes, 
e de podermos ‘salvar as sessões encerradas’. Quando ativamos 
essa função, o moodle automaticamente registra a conversa e é 
possível disponibilizá-la para todos os participantes do curso. 
Trazemos um exemplo de chat na página principal.

Possibilidades:
Interação, por proporcionar o esclarecimento de dúvidas, 

discussões e criação de vínculos;
Definição de tópicos para a discussão;
Armazenamento das discussões para posterior leitura dos 

alunos que não participaram da seção;
Dinâmica colaborativa onde todos podem contribuir com a 

discussão em tempo real.
Para criar um chat basta clicar na opção ‘acrescentar 

atividade’, no tópico onde desejamos acrescentar o recurso, 
selecionar ‘chat’ e configurar conforme as necessidades do curso, 
colocando nome, data e uma descrição objetiva. Lembramos que 
o botão ‘Ativar Edição’ deve estar acionado.

WIKI
Um recurso assíncrono colaborativo que possibilita a 

construção coletiva de diferentes tipos de textos, por vários 
autores. A Wiki do Moodle permite que os participantes de 
um curso trabalhem juntos, acrescentando ou alterando seu 
conteúdo. As versões anteriores não são excluídas, podendo ser 
recuperadas. Numa Wiki pode-se inserir novas páginas ou novos 
hiperlinks. Trazemos um exemplo desse recurso na página 
principal.

Possibilidades:
Desenvolvimento de projetos, concepção de livros,
Trabalhos em grupos, produção de qualquer tipo de texto 

colaborativo.
Para criar um wiki basta clicar na opção ‘acrescentar 

atividade’, no tópico onde desejamos acrescentar o recurso e 
selecionar ‘wiki’. Lembramos que o botão ‘Ativar Edição’ deve 
estar acionado.

Questões

01. (CEP 28 - Assistente Administrativo – IBFC/2015). 
A Intranet possui características técnicas próprias que a 
diferenciam quanto a Internet. Uma dessas características 
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técnicas que a distingue é o fato da Intranet ser:

(A) desenvolvida com base no protocolo TCP/IP.
(B) a única que possui Grupos de Discussão.
(C) a única que possui banda larga.
(D) privada e não pública

02. (UEG - Assistente de Gestão Administrativa – Geral 
– FUNIVERSA/2015). Assinale a alternativa em que são 
apresentados apenas nomes de sítios de busca e pesquisa na 
Internet.

(A) Linux e Facebook
(B) Google e Gmail
(C) Internet Explorer e Mozilla Firefox
(D) BrOffice e Bing
(E) Google e Yahoo!

03. (SSP-AM - Assistente Operacional – FGV/2015). A 
Wikipedia, um famoso site da Internet, fornece o endereço:

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/pt/wi ki/Página_
principal 

para acessar e editar o conteúdo dos sites. O uso do prefixo 
“https:” significa que a comunicação com o site é feita de forma:

(A) anônima;
(B) segura;
(C) compactada;
(D) prioritária;
(E) somente leitura.

04. (MPCM - Técnico em Informática – Desenvolvimento 
– CETAP/2015). A velocidade de transmissão dos atuais links 
de acesso a Internet em banda larga e usualmente medida em:

(A) Mbits/s; que significa “Megabits porsegundo” .
(B) MBytes/s; que significa “Megabytes porsegundo” .
(C) Mbits/s; que significa “Megabytes por segundo”
(D) MBytes/s; que significa “Megabits porsegundo”.
(E) GBytes; que significa “Gigabytes por segundo” .

05. (DPE-MT - Assistente Administrativo – FGV/2015). 
A ferramenta da Internet que consiste em criar uma abstração 
do terminal, permitindo ao usuário a criação de uma conexão 
com o computador remoto sem conhecer as suas características, 
possibilitando o envio de comandos e instruções de maneira 
interativa, é denominada

(A) Telecommunications Networks.
(B) File Transfer Protocol.
(C) Trivial File Transfer.
(D) Domain Name System.
(E) Dynamic Host Configuration.

Respostas

01. Resposta: D
Na intranet podemos ter os mesmos protocolos, programas 

e servidores utilizados na internet.
A Intranet é privada, mas uma parte dela (extranet) pode ser 

disponibilizada para pessoas de fora da empresa através da rede 
de internet.

Outra forma de acessar a intranet é através do chamado 
tunelamento, ou seja, consiste em acessar a intranet através da 
internet por meio de VPN (Virtual Network Private), rede virtual 
privada, a qual é construída sobre a rede pública, utilizando-se 
de criptografia.

Na intranet é possível utilizar: 
- chat
- email
- realizar pesquisas com funcionários
- atualizar dados pessoais
- acessar a internet
Na intratnet podemos encontrar os mesmos servidores 

encontrados na internet: 
- Servidor Proxy 
- DNS
- EMAIL
- Servidor da página interna
- Servidor Voip

- Servidor LDAP

02. Resposta: E
Google, Bing e Yahoo, são os 3 principais sites de pesquisas. 

Internet Explorer, Firefox e Chrome são navegadores de Interent. 
Linux e Windows são sistemas operacionais. Facebook é uma 
rede social.

03. Resposta: B
HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma 

camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS.
HTTP = hyper text transfer protocol / HTTPS = hyper text 

transfer protocol secure

04. Resposta: A
De fato, as operadoras vendem mega, porém nunca é 

especificado que esse valor é em bits. A enganação acontece 
justamente nessa confusão de unidades. Nós, consumidores, 
acreditamos que as conexões são em megabytes, mas, na verdade, 
as velocidades contratadas são oito vezes menores, justamente 
porque o megabit é oito vezes menor do que o megabyte.

Exemplo: Jogue na sua calculadora o valor da sua conexão. 
Caso você tenha contratado um plano de 10 mega, digite 10.

Depois, use a operação de divisão e divida o 10 por 8. O 
resultado será a velocidade máxima da sua conexão, neste 
exemplo é de 1,25 megabytes.

Dica: B (maiúsculo) = Byte, b (minúsculo) = bit.

05. Resposta: A
(A) Correta: A rede de telecomunicações é um conjunto de 

terminais, ligações e quaisquer outros intermédios que estão 
ligados de modo a permitir telecomunicações entre os terminais. 

(B) Incorreta: FTP ou File Transfer Protocol (Protocolo 
de Transferência de Arquivos), é uma forma bastante rápida 
e versátil de transferir arquivos (Portugal: conhecidos como 
ficheiros), sendo uma das mais usadas na Internet.

(C) Incorreta: Trivial File Transfer Protocol (ou apenas TFTP) 
é um protocolo de transferência de ficheiros, muito simples, 
semelhante ao FTP. É geralmente utilizado para transferir 
pequenos ficheiros entre hosts numa rede, tal como quando um 
terminal remoto ou um cliente inicia o seu funcionamento, a 
partir do servidor.

(D) Incorreta: O Domain Name System (DNS) é um sistema 
de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído para 
computadores, serviços ou qualquer recurso conectado à 
Internet ou em uma rede privada. Ele baseia-se em nomes 
hierárquicos e permite a inscrição de vários dados digitados 
além do nome do host e seu IP. 

(E) Incorreta: Dynamic Host Configuration Protocol 
(Protocolo de configuração dinâmica de host), é um protocolo de 
serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, 
com concessão de endereços IP de host, Máscara de sub-rede, 
Default Gateway (Gateway Padrão), Número IP de um ou mais 
servidores DNS, Número IP de um ou mais servidores WINS e 
Sufixos de pesquisa do DNS.

INTRODUÇÃO AO FIREFOX12

Definir ou alterar a sua página inicial
Escolha a página que deve ser aberta quando você inicia o 

Firefox ou clique no botão Início.
- Abra uma aba com a página da Web que você quer usar 

como página inicial.
- Arraste e solte a aba no botão Início

  

12  Fonte: https://support.mozilla.org/pt-BR/products/firefox/
basic-browsing-firefox
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- Clique em Sim para defini-la como sua página inicial.

Restaurar a página inicial padrão
Para reverter as configurações da página inicial, siga os 

seguintes passos:
- Clique no botão  Menu, depois em Opções
- Vá para o painel Geral.
- Clique em Restaurar o padrão.

- Clique em OK para fechar a janela de Opções.

Buscar na Web
Escolha o seu mecanismo de pesquisa favorito para a barra 

de pesquisa do Firefox.
- Para escolher, basta clicar no ícone à esquerda da barra de 

pesquisa.

Marcar um site como favorito
Salve seus sites favoritos.
Para criar um favorito, clique na estrela na barra de 

ferramentas. A estrela ficará azul e um favorito da página em 
que você está será criado na pasta de favoritos Não organizados.

Arraste uma aba diretamente para a sua barra de ferramentas 
favoritos para salvá-la lá.

Encontre tudo com a Barra Inteligente
Comece a digitar na barra de endereços e você verá uma lista 

de páginas do seu histórico de navegação e favoritos. Quando 
visualizar a página desejada, basta clicar nela.

Você também pode fazer uma pesquisa na web a partir daqui.

Navegação privativa
O recurso de navegação privativa do Firefox permite-lhe 

navegar na Internet sem guardar qualquer informação no seu 
computador sobre quais os sites e páginas você visitou.

Clique no botão de menu e depois em Nova janela privativa.

Aprenda mais sobre como a Navegação privativa funciona.

Personalizar o menu ou a barra de ferramentas
Você pode alterar os itens que aparecem no menu ou na 

barra de ferramentas.
Clique no botão de menu e depois em Personalizar.
Uma aba especial será aberta permitindo arrastar e soltar 

itens no menu e na barra de ferramentas.

Quando terminar, clique no botão verde Sair da 
personalização.

Adicionar funcionalidades ao Firefox com complementos
Complementos são como aplicativos que você pode instalar 

para fazer o Firefox trabalhar do seu jeito.
- Clique no botão de menu e selecione Complementos para 

abrir a aba do gerenciador de complementos.
- No gerenciador de complementos, selecione o 

painel Adicionar.
- Para ver mais informações sobre um complemento ou tema, 

clique nele. Você pode, em seguida, clicar no botão verde Add to 
Firefox para instalá-lo.

- Você também pode pesquisar por complementos 
específicos usando a caixa de busca na parte superior. Você pode 
então instalar qualquer complemento que encontrar, usando o 
botão Instalar.
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- O Firefox irá baixar o complemento e pedir para você 
confirmar a instalação.

- Clique no botão Reiniciar agora se ele aparecer. Suas abas 
serão salvas e restauradas após reiniciar.

Alguns complementos colocam um botão na barra de 
ferramentas após a instalação. Você pode remover ou movê-los 
para o menu se quiser. 

Mantenha seu Firefox sincronizado
Acesse seus favoritos, histórico, senhas e muito mais a partir 

de qualquer dispositivo.
- Primeiro crie uma conta Firefox:
Clique no botão de menu e depois em Entrar no Sync e siga 

as instruções para criar sua conta.

- Em seguida, basta entrar para conectar um outro 
dispositivo.

COMO EU CRIO UM FAVORITO?
Para criar um favorito, clique no ícone da estrela na Barra de 

ferramentas. A estrela ficará azul e seu favorito será adicionado 
na pasta “Não organizados”. Pronto!

Dica: Quer adicionar todas as abas de uma só vez? Clique com 
o botão direito do mouse em qualquer aba e selecione Adicionar 
todas as abas.... Dê um nome a pasta e escolha onde quer guardá-
la. Clique Adicionar favoritos para finalizar.

Como eu mudo o nome ou onde fica guardado um favorito?
Para editar os detalhes do seu favorito, clique novamente na 

estrela e a caixa Propriedades do favorito aparecerá.

Na janela Propriedades do favorito você pode modificar 
qualquer um dos seguintes detalhes:

Nome: O nome que o Firefox exibe para os favoritos em 
menus.

Pasta: Escolha em que pasta guardar seu favorito 
selecionando uma do menu deslizante (por exemplo, o Menu 
Favoritos ou a Barra dos favoritos). Nesse menu, você também 
pode clicar em Selecionar... para exibir uma lista de todas as 
pastas de favoritos.

Tags: Você pode usar tags para ajudá-lo a pesquisar e 
organizar seus favoritos.

Quando você terminar suas modificações, clique 
em Concluir para fechar a caixa.

Onde posso encontrar meus favoritos?
A forma mais fácil de encontrar um site para o qual você criou 

um favorito é digitar seu nome na Barra de Endereços. Enquanto 
você digita, uma lista de sites que já você visitou, adicionou aos 
favoritos ou colocou tags aparecerá. Sites com favoritos terão 
uma estrela amarela ao seu lado. Apenas clique em um deles e 
você será levado até lá instantaneamente.

Como eu organizo os meus favoritos?
Na Biblioteca, você pode ver e organizar todos os seus 

favoritos.
Clique no botão favoritos  em seguida clique em Exibir todos 

os favoritos para abrir a janela da Biblioteca.
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Por padrão, os favoritos que você cria estarão localizados na 
pasta “Não organizados”. Selecione-a na barra lateral da janela 
“Biblioteca” para exibir os favoritos que você adicionou. Dê um 
clique duplo em um favorito para abri-lo.

Enquanto a janela da Biblioteca está aberta, você também 
pode arrastar favoritos para outras pastas como a “Menu 
Favoritos”, que exibe seus favoritos no menu aberto pelo botão 
Favoritos. Se você adicionar favoritos à pasta “Barra de favoritos”, 
eles aparecerão nela (embaixo da Barra de navegação).

Como eu ativo a Barra de favoritos?
Se você gostaria de usar a Barra de Favoritos, faça o seginte:
1. Clique no botão  e escolhe Personalizar.
2. Clique na lista Exibir/ocultar barras e no final 

selecione Barra dos favoritos.
3. Clique no botão verde Sair da personalização.

IMPORTE FAVORITOS E OUTROS DADOS DE OUTROS 
NAVEGADORES

O Firefox permite que você importe facilmente seus favoritos 
e outras informações de outros navegadores instalados em seu 
computador.

Para importar os favoritos e outras informações:
Clique no botão favoritos em seguida clique em Exibir todos 

os favoritos para abrir a janela da Biblioteca.
Na janela Biblioteca, clique no botão Importar e fazer backup 

dos favoritos e escolha Importar dados de outro navegador.... O 
assistente de importação abrirá.

Nota: Se o botão Importar dados de outro navegador... estiver 
desativado (cinza), pode ser que você esteja em modo 
de Navegação Privativa. Desative este recurso e tente novamente.

Selecione o navegador que contém os favoritos ou outras 
informações que você deseja utilizar no Firefox, e avance 
para a próxima página para efetivar sua escolha e completar a 
importação.

Se o Assistente de Importação não listar seu outro navegador, 
ainda é possível importar os favoritos dele, mas primeiro será 
necessário exportar e salvar os favoritos como um arquivo em 
formato HTML. Visite a página de ajuda de seu outro navegador 
se precisar de ajuda.

Abas fixas 
As abas fixas permitem-lhe manter seus aplicativos web 

favoritos como Facebook, Gmail e Twitter, abertos e a apenas 
um clique de distância. Abas fixas são pequenas, não podem 
ser fechadas acidentalmente e abrem de forma automática ao 
iniciar o Firefox. Este artigo mostra as funções das abas fixas e 
como usá-las.

Por que devo usar abas fixas?
A internet está cheia de sites que usamos mais como 

programas do que como páginas estáticas. Sites populares como 
Facebook e Gmail são assim - usados para cumprir tarefas (ou 
evitar o cumprimento), se atualizam sozinhos e o notificam 
quando são alterados. Abas fixas permitem fixar qualquer site 
no lado esquerdo da barra de abas, para que esteja sempre 
disponível.

Como fazer para criar uma aba fixa?
O jeito mais fácil de ver como abas fixa podem ser úteis é 

criar uma.
Clique com o botão direito na aba que deseja fixar e 

selecione Fixar aba no menu.

Como remover uma aba fixa?
Transformar uma aba fixa em uma aba normal é simples.
Clique com o botão direito na aba fixa e selecione Desafixar 

aba no menu.

Como abas fixas são diferentes de abas normais?
Abas fixas são pequenas - apenas mostram o ícone do site, 

não o título - e ficam no lado esquerdo da barra de abas.
Abas fixas não têm um botão para fechar, assim não podem 

ser fechadas acidentalmente.
Você ainda pode fechá-las clicando com o botão direito nelas 

e selecionando Fechar abano menu.
Abas fixas o notificam com um destaque azul quando são 

alteradas.
Se você tem o Gmail como um aba fixa, por exemplo, e está 

usando outra aba quando recebe um e-mail, sua aba do Gmail 
irá brilhar.

Todas as abas fixas que você tem quando fecha o Firefox irão 
abrir como abas fixas quando abrir o Firefox novamente.

Links para outros sites abrem numa nova aba, para que sua 
aba fixa não mude.

Muitos aplicativos web, como o Facebook, já fazem isso, 
mas uma aba fixa sempre se comportará dessa forma, mesmo 
quando o site não for configurado para isso.

Abas fixas em grupos de abas
Grupos de abas (também conhecidos como Panorama) são 

uma ótima forma de organizar e agrupar suas abas. Na janela de 
grupos de abas, suas abas fixas são representadas pelo ícone do 
site no lado direito de cada grupo de abas.
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Nova aba - mostre, esconda, e personalize os sites mais 

acessados
Quando você abre uma nova aba, o comportamento padrão 

do Firefox é mostrar seus sites mais visitados ou sugeridos. 
Aprenda a customizar esta página para suas necessidades 
fixando-as ou removendo sites, reorganizando o seu layout 
ou desligando completamente a página de novas abas se você 
desejar.

Como eu organizo meus sites na nova página de abas?
Você pode facilmente fixar, deletar e reorganizar sites para 

customizar sua página de nova aba da maneira que desejar.

Fixar um site
Apenas clique no ícone de fixar na parte superior esquerda 

do site pra fixá-lo nessa posição da página.

Adicionar um site
Você também pode abrir a biblioteca de favoritos e arrastar 

os favoritos para a página nova aba.
- Clique no botão favoritos em seguida clique em Exibir todos 

os favoritos para abrir a janela da Biblioteca.
- Arraste um marcador para a posição que você quer.

Remover um site
Clique em “X” na parte superior direita do site para deletá-lo 

da página.

Se você, acidentalmente, remover um site, você pode 
desfazer isto clicando em Desfazer no topo da página. Se muitos 
sites foram removidos clique em Restaurar Tudo.

Reorganizar os sites
Clique e arraste o site para a posição que você deseja. Ele 

será “fixado” a esta nova posição.

Como eu desativo a página de nova aba?
Se você não quer ver seus sites mais acessados quando cria 

uma nova aba, você pode escondê-la facilmente.
Para ocultar a página de nova aba, clique no ícone de 

engrenagem no canto superior direito da página e escolha Em 
branco no menu.

Você também pode desabilitar completamente se quiseres 
previnir que outras pessoas possam reexibir suas abas:

- Na Barra de endereços, digite about:config e pressione Enter.
- O aviso “As modificações destas configurações avançadas 

pode prejudicar a estabilidade, a segurança e o desempenho 
deste aplicativo” da página about:config poderá aparecer. Clique 
em Serei cuidadoso, prometo! para continuar.

- Digite browser.newtab.url na caixa de pesquisa 
acima Localizar:

- Dê um clique duplo em browser.newtab.url para mudar a 
url de about:newtab para about:blank

- Clique em OK e feche a aba about:config.

O que são Sugestões?
Quando você abre uma aba no Firefox, você pode ver várias 

miniaturas de diferentes sites. Eles são chamados Sugestões.

Eles incluem sites visitados recentemente ou frequentemente, 
juntamente com informações da Mozilla e conteúdo patrocinado.

Diretório de Sugestões
Inicialmente os usuários do novo Firefox recebem um 

conjunto de sugestões de sites. Depois eles são substituídas 
por Histórico de Sugestões.

Histórico de Sugestões
Histórico de Sugestões são escolhidos com base nos sites 

recentemente e frequentemente visitados em seu histórico de 
navegação.

Sugestões aprimoradas
Para usuários com sugestões existentes (Histórico de 

Sugestões) em uma nova página, o Firefox substitui a imagem 
padrão por uma imagem melhor. A Sugestão Aprimorada é 
exibida apenas para sites que aparecem na nova página do 
usuário com base em seu histórico de navegação. A melhor 
imagem é fornecida pelo site ou parceiro e pode incluir um 
logotipo mais uma imagem de rolagem.

Sugestões Patrocinados
Qualquer Sugestão incluída por conta de uma relação 
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comercial com a Mozilla foram claramente designadas 
por Patrocinadores:

Quais dados estão sendo coletados e por quê?
Apenas informações sobre Diretório de Sugestões 

Aprimoradas em uma nova página do usuário estão sendo 
coletados para ajudar a oferecer os locais mais interessantes 
para novos usuários do Firefox e melhorar recomendações 
para os usuários do Firefox já existentes. Toda a informação é 
agregada e não inclui uma maneira de distinguir entre usuários 
únicos.

Estamos coletando dados para certificar se as Sugestões 
estão sendo entregues para nossos usuários e parceiros de 
publicidade, e se estão coletando os dados que precisamos para 
determinar isso.

Para onde vão os meus dados / Onde são compartilhados?
Os dados são transmitidos diretamente para Mozilla e apenas 

dados agregados são armazenado nos servidores da Mozilla. 
Tanto para Diretório de Sugestões, quanto para Sugestões 
Aprimoradas a Mozilla compartilha números agregados com os 
parceiros sobre o número de impressões, cliques, e esconde seu 
próprio conteúdo recebido.

Como faço para Ativar / Desativar?
Você pode desativar Sugestões abrindo uma nova aba e 

clicando no ícone da engrenagem no canto superior direito 
página. Selecione {Clássico} para mostrar apenas o Histórico de 
Sugestões, ou {Em branco}, para desativar as Sugestões.

Questões

01. (CRC-RO - Assistente Administrativo - FUNCAB/2015). 
Um usuário do Mozilla Firefox, em português, V 37.0, ao 
encontrar uma página que procurava, deseja salvar essa página 
no seu computador usando o próprio Mozilla. Para isso, ele deve 
acessar o ícone: 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

02. (Prefeitura de Carlos Barbosa - RS - Agente 
Administrativo - OBJETIVA/2015). Destaca-se abaixo o menu 

de opções disponíveis no navegador Mozilla Firefox em sua 
última versão. O menu que permite bloquear janelas de pop-up 
está na opção:

(A) Geral. 
(B) Conteúdo.
(C) Privacidade.
(D) Segurança.

03. (MPCM - Técnico em Informática - Desenvolvimento - 
CETAP/2015). Considerando a utilização do navegador Mozilla 
Firefox, qual das ações a seguir voce tomaria para tornar a sua 
navegação mais segura?

(A) Marcar a opção de ativar a telemetria do Firefox.
(B) Assinalar a opção de “Limpar dados pessoais ao sair do 

Firefox”, disponivel na caixa “Privacidade”, que e acessivel no 
menu “Ferramentas → Opções” do navegador.

(C) Assinalar a opção de completar automaticamente os 
formulários usados.

(D) Marcar a opção de memorizarohistoricode navegação.
(E) Reiniciar o Firefox para retornar a configuração inicial ao 

fechar o programa.

04. (UFRJ - Assistente em Administração - PR4 - 
Concursos). Janelas pop-up, ou simplesmente pop-ups, são 
janelas que aparecem automaticamente sem serem solicitadas. 
O Mozilla Firefox permite você controlar pop-ups, que já são 
bloqueados por padrão. O desbloqueio desta opção é feita por 
meio do painel:

(A) de controle do sistema operacional
(B) avançado na janela de Preferências
(C) de configurações Geral na janela de Preferências
(D) configurações de Conteúdo na janela de Preferências
(E) configurações de Segurança na janela de Preferências

05. (IF-SC - Técnico de Laboratório - Eletroeletrônica 
- IF-SC/2014). Abaixo estão alguns exemplos de programas 
de computador. Marque V de verdadeiro para os que são 
navegadores de Internet e F de falso para os que não são: 

( ) Mozilla Firefox 
( ) Skype
( ) Calc 
( ) Google Chrome 
( ) Internet Explorer 
( ) Writer 
( ) Opera

Assinale a afirmativa que estiver na ordem CORRETA.
(A) V, F, F, V, V, F, V
(B) F, V, V, F, F, V, F
(C) F, F, V, V, F, F, V
(D) V, V, V, F, F, V, V
(E) V, V, F, F, F, V, V

Respostas

01. Resposta: C
Letra A - Nova Janela
Letra B - Pesquisar
Letra C - Salvar pagina 
Letra D - Histórico 
Letra E - Tela inteira

02. Resposta: B
O Firefox permite você controlar pop-ups e pop-under por 

meio do painel Configurações de conteúdo na janela de Opções 
. O bloqueio de pop-up é ativado automaticamente por padrão, 
então, você não precisa se preocupar em ativá-lo para evitar o 
aparecimento de pop-ups no Firefox.
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03. Resposta: B
(A) ERRADA. Telemetria envolve o envio de dados não 

pessoais para o firefox para melhoria do programa;
(B) CORRETA. 
(C) ERRADA. Justamente o oposto disso;
(D) ERRADA. Marcar a opção “Limpar histórico de navegação” 

seria uma alternativa possível.
(E) ERRADA. Fechar e abrir não retorna às configurações 

iniciais nem apaga dados pessoais, salvo os cookies de sessão;

04.Resposta: D
É possível também bloquear scripts em geral através da 

extensão NoScript.

05. Resposta: A
Skype é um comunicador instantâneo, Calc é o editor de 

planilhas do BrOffice, e Writer o editor de textos do mesmo 
pacote. Para concurso, OpenOffice, BrOffice e LibreOffice são 
iguais.

INTERNET EXPLORER13

O mais recente navegador da Microsoft, incialmente lançado 
apenas ao Windows 8 e 8.1, agora atende também os usuários 
do Windows 7. O Internet Explorer 11 passou de sua versão 
preview para sua edição final: adicione sites fixos à sua barra de 
ferramentas, coloque a velocidade melhorada de navegação do 
browser à prova e tenha acesso também a ferramentas para o 
desenvolvimento de aplicações online.

Velocidade
Menos tempo agora é gasto no carregamento de determinados 

dados JavaScript. A atualização Chakra JIT possibilita uma 
melhor conexão a sites por meio da “leitura” de elementos cada 
vez mais populares em ambiente online – ao suportar a APIs de 
Object ECMAScript 5 e ECMAScript 6, por exemplo, o Internet 
Explorer 11 mostra-se altamente eficiente ao processar Objects.

A otimização de desempenho em JavaScript faz com que o 
navegador apresente uma velocidade 30% superior de acesso 
a sites quando comparado ao seu “concorrente mais próximo” 
(Google Chrome). Se o Internet Explorer 10 for levado em conta, 
uma melhoria de 9% na velocidade de navegação será também 
notada.

Sites fixos
Outro dos recursos de Internet Explorer 11 é a possibilidade 

de anexar à sua barra de tarefas sites fixos. Significa que você vai 
poder selecionar seus portais favoritos e acessá-los facilmente 
sem executar os serviços de busca do IE 11. Para que endereços 
possam ficar visíveis, apenas segure um clique sobre a aba da 
página visitada e arraste a seleção para a sua barra de tarefas. 
Pronto.

Diferenças entre o browser para Windows 8 e 7
O Internet Explorer 11 foi desenvolvido para atender as 

necessidades de quem utiliza o Windows 8 ou 8.1 não apenas 
em desktops, mas também em plataformas móveis. Dessa forma, 
algumas diferenças se mostram existentes entre a versão do 
browser para o Windows 8 e Windows 7. Confira abaixo alguns 
dos principais pontos não abarcados pelo IE 11:

13  Fonte: http://www.baixaki.com.br/download/internet-
explorer-11-para-windows-7.htm

A barra de pesquisas é exibida na altura superior do 
navegador;

A nova forma de visão de abas não está disponível para o 
Windows 7;

Extensões de vídeo premium não são suportadas pelo IE11 
para o Windows 7;

Protocolo SPDY não suportado pelo Windows 7;
As melhorias do modo protegido de segurança não foram 

incorporadas pelo Windows 7.
Apesar de não contar com todos os recursos oferecidos por 

sua versão para o Windows 8 e 8.1, o Internet Explorer para o 
Windows 7 não apresenta desfalques fatais. Uma navegação 
segura é possível por meio dos sistemas tradicionais de 
detecção de malwares – acesse o botão configurações, clique 
em “Segurança” e administre os mecanismos de prevenção a 
ameaças da forma que melhor lhe satisfazem.

Noções básicas sobre navegação14

Mãos à obra. Para abrir o Internet Explorer 11, toque ou 
clique no bloco Internet Explorer na tela Inicial. Ou no atalho da 
área de trabalho.

Atalho de acesso ao Internet Explorer

Tela do IE 11 no Windows 7

1- Voltar e Avançar: Auxilia na navegação, permitindo 
voltar para sites visualizados antes do atual ou depois usando 
o botão avançar.

2- Barra de endereços
A barra de endereços é o seu ponto de partida para navegar 

pela Internet. Ela combina barra de endereços e caixa de pesquisa 
para que você possa navegar, pesquisar ou receber sugestões em 
um só local. Ela permanece fora do caminho quando não está 
em uso para dar mais espaço para os sites. Para que a barra de 
endereços apareça, passe o dedo de baixo para cima na tela ou 
clique na barra na parte inferior da tela se estiver usando um 
mouse. Há três maneiras de utilizá-la:

14  Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/
browse-web-internet-explorer-tutorial
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Barra de endereços IE 11

Para navegar. Insira uma URL na barra de endereços para 
ir diretamente para um site. Ou toque, ou clique, na barra 
de endereços para ver os sites que mais visita (os sites mais 
frequentes).

Sites mais frequentes

Para pesquisar. Insira um termo na barra de endereços e 
toque ou clique em Ir para pesquisar a Internet com o mecanismo 
de pesquisa padrão.

Pesquisar

Ir

Para obter sugestões. Não sabe para onde deseja ir? Digite 
uma palavra na barra de endereços para ver sugestões de sites, 
aplicativos e pesquisa enquanto digita. Basta tocar ou clicar em 
uma das sugestões acima da barra de endereços.

Sugestão de sites

3- Guias: Multitarefas com guias e janelas.
Com as guias, você pode ter muitos sites abertos em uma 

só janela do navegador, para que seja mais fácil abrir, fechar 
e alternar os sites. A barra de guias mostra todas as guias ou 
janelas que estão abertas no Internet Explorer.

IE 11 com três sites sendo visualizados, cada um separado 
em uma guia diferente

Abrindo e alternando as guias
Abra uma nova guia tocando ou clicando no botão Nova 

guia. Em seguida, insira uma URL ou um termo de pesquisa ou 
selecione um de seus sites favoritos ou mais visitados.

Alterne várias guias abertas tocando ou clicando nelas na 
barra de guias. Você pode ter até 100 guias abertas em uma só 
janela. Feche as guias tocando ou clicando em Fechar no canto 
de cada guia.

Ícone botão nova guia (Atalho: CTRL + T)

Usando várias janelas de navegação
Também é possível abrir várias janelas no Internet Explorer 

11 e exibir duas delas lado a lado. Para abrir uma nova janela, 
pressione e segure o bloco Internet Explorer (ou clique nele com 
o botão direito do mouse) na tela Inicial e, em seguida, toque ou 
clique em Abrir nova janela.

Duas janelas podem ser exibidas lado a lado na tela. Abra 
uma janela e arraste-a de cima para baixo, para o lado direito ou 
esquerdo da tela. Em seguida, arraste a outra janela a partir do 
lado esquerdo da tela.
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Obs: Você pode manter a barra de endereços e as guias 

encaixadas na parte inferior da tela para abrir sites e fazer 
pesquisas rapidamente. Abra o botão Configurações, toque ou 
clique em Opções e, em Aparência, altere Sempre mostrar a 
barra de endereços e as guias para Ativado.

4- Ferramentas: Acesso a opções de impressão, segurança 
e configurações do IE.

Ferramentas com opções do IE 11

Opções de configurações do IE 11:
Imprimir: 
Acesso a configurações de impressão.

Opção imprimir

A opção imprimir abre uma tela para selecionar a impressora 
que será utilizada na impressão, sem a opção de visualizar antes 
como ficara. Nesta tela também é possível configurar o tamanho 
do papel, qualidade de impressão, números de cópias, etc.

Tela de configuração da impressão

A opção visualizar impressão permite verificar como ficará 
a impressão antes de enviar o arquivo para a impressora. 

Geralmente quando imprimimos um arquivo da internet sai uma 
página praticamente em branco ou a impressão não cabe em uma 
única página. Para evitar isto é só acessar a opção de visualizar 
impressão e configurar a página conforme as necessidades.

Visualização de impressão

Na imagem acima a impressão foi configurada no 1- modo 
paisagem e selecionada a opção 2- reduzir para caber (faz 
com que todo o conteúdo da impressão caiba em uma página) 
e mesmo assim quando clicar no botão 3- imprimir termos 
impressas duas páginas, uma com o conteúdo e outra apenas 
com um cabeçalho e rodapé. Neste caso a solução para o 
problema é imprimir apenas a página 1. Para isto ao clicar na 
opções imprimir selecione a opção páginas e adicione o número 
da página a direita.

Selecionando apenas a página 1 para impressão

A opção de configurar página permite configurar a página 
para impressão.
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Configurar página

Arquivo
Dá acesso as opções de exibição e visualização do navegador.

Visualização da opção arquivo acessado através da opção 
ferramentas

Zoom
Permite configurar o tamanho que aparece as informações 

da página.

Segurança
Configurações de segurança para navegação. 
Interagir em redes sociais, fazer compras, estudar, 

compartilhar e trabalhar: você provavelmente faz tudo isso 
diariamente na Internet, o que pode disponibilizar suas 
informações pessoais para outras pessoas. O Internet Explorer 
ajuda você a se proteger melhor com uma segurança reforçada 
e mais controle sobre sua privacidade. Estas são algumas 
das maneiras pelas quais você pode proteger melhor a sua 
privacidade durante a navegação:

Opções de segurança

Use a Navegação InPrivate. Os navegadores armazenam 
informações como o seu histórico de pesquisa para ajudar a 
melhorar sua experiência. Quando você usa uma guia InPrivate, 
pode navegar normalmente, mas os dados como senhas, o 
histórico de pesquisa e o histórico de páginas da Internet são 
excluídos quando o navegador é fechado. Para abrir uma nova 
guia InPrivate, passe o dedo de baixo para cima na tela (ou clique 
nela) para mostrar os comandos de aplicativos, ou toque ou 
clique no botão Ferramentas de guia Botão Ferramentas de guia 
e em Nova guia InPrivate.

Exemplo de navegação InPrivate

Use a Proteção contra Rastreamento e o recurso Do Not Track 
para ajudar a proteger sua privacidade. O rastreamento refere-
se à maneira como os sites, os provedores de conteúdo terceiros, 
os anunciantes, etc. aprendem a forma como você interage com 
eles. Isso pode incluir o rastreamento das páginas que você 
visita, os links em que você clica e os produtos que você adquire 
ou analisa. No Internet Explorer, você pode usar a Proteção 
contra Rastreamento e o recurso Do Not Track para ajudar a 
limitar as informações que podem ser coletadas por terceiros 
sobre a sua navegação e para expressar suas preferências de 
privacidade para os sites que visita.

Opções da Internet
Aqui é onde ficam a principais configurações do Internet 

Explorer.
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Guia geral é possível configurar a página inicial, controlar 
o que irá aparecer ao abrir o navegador, controlar o histórico e 
aparências.

Guia segurança permite configurar os níveis de segurança.
Guia privacidades dá o controle sobre cookies e pop-ups
Guia conteúdo permite configurar o uso de certificados, 

preenchimento automático e Feeds.
Guia conexão permite gerenciar com qual conexão será 

realizado o acesso à internet.
Guia programas permite configurar os programas que 

funcionam em conjunto com o IE e seus complementos.
Guia avançadas – Traz opções mais complexas de 

configurações do IE

5- Favoritos: Salvar um site como favorito é uma forma 
simples de memorizar os sites de que você gosta e que deseja 
visitar sempre. (Se você tiver feito a atualização para o Windows 
8.1 a partir do Windows 8 e entrado usando sua conta da 
Microsoft, todos os favoritos já existentes terão sido importados 
automaticamente.)

Vá até um site que deseja adicionar.
Passe o dedo de baixo para cima (ou clique) para exibir os 

comandos de aplicativos. Em seguida, toque ou clique no botão 
Favoritos para mostrar a barra de favoritos.

Toque ou clique em Adicionar a favoritos e, em seguida, 
toque ou clique em Adicionar.

Ícone de acesso aos favoritos

Obs: Você pode alternar rapidamente os favoritos e as guias 
tocando ou clicando no botão Favoritos Botão Favoritos ou no 
botão Guias Botão Guias nos comandos de aplicativos.

6- Página inicial: As home pages são os sites que se abrem 
sempre que você inicia uma nova sessão de navegação no 
Internet Explorer. Você pode escolher vários sites, como seus 
sites de notícias ou blogs favoritos, a serem carregados na 
abertura do navegador. Dessa maneira, os sites que você visita 
com mais frequência estarão prontos e esperando por você.

Passe o dedo da borda direita da tela e toque em 
Configurações.

(Se você estiver usando um mouse, aponte para o canto 
inferior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para cima e 
clique em Configurações.)

Toque ou clique em Opções e, em Home pages, toque ou 
clique em Gerenciar.

Insira a URL de um site que gostaria de definir como home 
page ou toque ou clique em Adicionar site atual se estiver em um 
site que gostaria de transformar em home page.

Ícone de acesso a página inicial

Lendo, salvando e compartilhando conteúdo da Internet
Ao examinar seu conteúdo online favorito, procure pelo 

ícone Modo de exibição de leitura Ícone Modo de exibição de 
leitura na barra de endereços. O Modo de exibição de leitura 
retira quaisquer itens desnecessários, como anúncios, para que 
as matérias sejam destacadas. Toque ou clique no ícone para 
abrir a página no modo de exibição de leitura. Quando quiser 
retornar à navegação, basta tocar ou clicar no ícone novamente.

Ícone modo de exibição de leitura

Um artigo da Internet com o modo de exibição de leitura 
desativado

Um artigo da Internet com o modo de exibição de leitura 
ativado

Para personalizar as configurações do modo de exibição 
de leitura

Passe o dedo da borda direita da tela e toque em 
Configurações. (Se você estiver usando um mouse, aponte para 
o canto inferior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para 
cima e clique em Configurações.)
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Toque ou clique em Opções e, em Modo de exibição de 

leitura, escolha um estilo de fonte e um tamanho de texto.

Estas são algumas opções de estilo que você pode 
selecionar.

Para salvar páginas na Lista de Leitura
Quando você tiver um artigo ou outro conteúdo que deseje 

ler mais tarde, basta compartilhá-lo com sua Lista de Leitura em 
vez de enviá-lo por email para você mesmo ou de deixar mais 
guias de navegação abertas. A Lista de Leitura é a sua biblioteca 
pessoal de conteúdo. Você pode adicionar artigos, vídeos ou 
outros tipos de conteúdo a ela diretamente do Internet Explorer, 
sem sair da página em que você está.

Passe o dedo desde a borda direita da tela e toque em 
Compartilhar. (Se usar um mouse, aponte para o canto superior 
direito da tela, mova o ponteiro do mouse para baixo e clique em 
Compartilhar.)

Toque ou clique em Lista de Leitura e, em seguida, em 
Adicionar. O link para o conteúdo será armazenado na Lista de 
Leitura.

No Internet Explorer 11 é possível acessar o menu clássico 
pressionando a tecla ALT.

Menu tradicional do IE 11

Questões

01- (UFRB – Contador – FUNRIO/2015 - Adaptada) A 
navegação privativa, também chamada de anônima ou oculta, é 
um recurso presente nos navegadores de Internet que permite 
que você navegue na Internet sem guardar informações sobre os 
sites e páginas que você visitou. No Microsoft Internet Explorer 
11, uma sessão de navegação privativa pode ser identificada 
com qual indicação no lado esquerdo da barra de endereços?

(A) A palavra Anonymous.
(B) A imagem de um espião.
(C) A palavra Hidden.
(D) Uma tarja na cor roxa.
(E) A palavra InPrivate.

02- (SEDS-TO - Assistente Socioeducativo - Técnico em 

Enfermagem – FUNCAB/2014 - Adaptada) Um usuário da 
última versão do navegador MS Internet Explorer em português 
quer acessar a funcionalidade que auxilia na localização de uma 
palavra dentro de uma página. Nesse caso, ele deve digitar a 
tecla de atalho:

(A) F1
(B) CTRL + A
(C) CTRL + F
(D) CTRL + J

03. (Prefeitura de Paulista – PE – Digitador – 
UPENET/2014 - Adaptada) Considerando que a figura a seguir 
ilustre uma janela do Internet Explorer 11 durante uma sessão 
de uso em um computador com sistema operacional Windows 7, 
assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA.

(A) O botão 1 permite ativar a atualização da página atual.
(B) O botão 2 interrompe a carga em andamento.
(C) O botão 3 permite o acesso ao histórico das páginas 

encerradas.
(D) Os botões 2 e 4 possuem a mesma função.
(E) O botão 5 permite acesso ao Favoritos.

04. (CBTU-METROREC - Técnico de Gestão – 
Administração – CONSULPLAN/2014 - Adaptada) Considere 
a imagem do site de busca BING carregada no navegador Internet 
Explorer 11 (configuração padrão).

O procedimento para definir este site como página inicial do 
navegador é: clicar no botão Ferramentas, clicar em Opções da 
Internet e na janela que é exibida selecionar a guia:

(A) Geral, no campo Home Page clicar no botão Usar Atual e 
clicar no botão Ok para confirmar o procedimento.
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(B) Geral, no campo Página Inicial clicar no botão Usar 

padrão e clicar no botão Ok para confirmar o procedimento.
(C) Conteúdo, no campo Home Page clicar no botão Nova 

Guia e clicar no botão Ok para confirmar o procedimento.
(D) Conteúdo, no campo Página Inicial clicar no botão Definir 

como Inicial e clicar no botão Ok para confirmar o procedimento.

05. (CBTU – METROREC - Técnico de Enfermagem do 
Trabalho – CONSULPLAN/2014) Um usuário está utilizando 
o navegador Internet Explorer 11 para realizar a impressão 
de um boleto bancário. Na tentativa de realizar a impressão do 
documento, foram efetuadas diversas impressões que ficaram 
desconfiguradas, ocupando mais de uma página. Para evitar o 
desperdício de papel, o usuário pode realizar um processo de 
visualização prévia do documento que proporciona a noção real 
de como o documento será efetivamente impresso. Este recurso 
pode ser acessado, executando como procedimento: clicar no 
botão:

(A) Preferências, selecionar Segurança e clicar em 
Visualização de Impressão.

(B) Ferramentas / configurações / selecionar Imprimir e 
clicar em Visualização de Impressão.

(C) Preferências, selecionar Configurar Impressão e clicar 
em Visualização de Impressão.

(D) Ferramentas / configurações, selecionar Configurar 
Impressão e clicar em Visualização de Impressão.

Respostas

01- Resposta: E

Tela de navegação anônima (Atalho: Ctrl+Shift+P)

02. Resposta: C

Segue abaixo as imagens dos menus com os atalhos citados 
na questão destacados.

CTRL + F (Localizar na página) – CTRL + A (Selecionar 
Tudo)

CTRL + J (Exibir downloads)

F1 (Ajuda)

03. Resposta: C
Clicando no ícone de favoritos é possível acessar o histórico 

clicando na aba correspondente.

Acesso a tela de favoritos
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Acessando o histórico através do favoritos

04. Resposta: A
1- Geral, no campo 2- Home Page clicar no botão 3- Usar 

Atual e clicar no botão 4- Ok para confirmar o procedimento.

Opções utilizadas para definir uma Home page no IE 11

05. Resposta: B
É necessário acessar a visualização de impressão através 

do passos: Ferramentas  selecionar Imprimir e clicar em 
Visualização de Impressão, conforme apresentado na imagem 
abaixo.

Acesso a visualização de impressão

MS OUTLOOK 2007

O Outlook é um software que permite você envie, receba 
e gerencie e-mails, além de possibilitar o gerenciamento do 
calendário e dos contatos, como amigos e colegas de negócios. 

Além disso, você também pode compartilhar seu calendário 
com a família e os colegas através da Internet.

O Outlook faz parte do “Office”, uma suíte de produtos 
que combina diversos tipos de softwares para a criação de 
documentos, planilhas e apresentações, e para o gerenciamento 
de e-mails.

O Outlook pode gerenciar não apenas seus e-mails, contatos 
e calendário de forma centralizada, mas também pode gerenciar 
todas as informações trocadas usando seu computador, como 
notícias e artigos de blog distribuídos na Internet e sessões 
de chat do serviço de mensagens instantâneas. Além disso, se 
você adicionar recursos, poderá gerenciar informações trocadas 
usando um telefone celular, telefone IP e PDA ou Smartphone 
carregados com o Windows Mobile.

OBSERVAÇÃO: Alguns recursos podem exigir uma compra 
adicional.

O que há de novo no Microsoft Office Outlook 200715

Com o Microsoft Office Outlook 2007, você tem um 
gerenciador completo de horários e informações. Usando 
os novos recursos, como Pesquisa Instantânea e Barra 
Tarefas Pendentes, você pode organizar e localizar de forma 
imediata as informações necessárias. Os novos recursos de 
compartilhamento de calendário, a tecnologia do Microsoft 
Exchange Server 2007 e o acesso avançado às informações 
do Windows SharePoint Services 3.0 permitem que você 
compartilhe com segurança dados armazenados no Office 
Outlook 2007 com colegas de trabalho, amigos e parentes, não 
importa onde eles estejam. Com o Office Outlook 2007, fica 
mais fácil priorizar e controlar seu tempo, assim você pode se 
concentrar em coisas mais importantes. Este artigo apresenta 
uma visão geral do Office Outlook 2007, com ênfase nos recursos 
novos e nos que foram aprimorados.

Gerencie o seu tempo e as informações
Para ajudar você a gerenciar melhor seu tempo e suas 

informações, o Office Outlook 2007 oferece inúmeros recursos 
15  Fonte: https://support.office.com/pt-BR
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novos e aprimorados, desde a Pesquisa Instantânea à integração 
de tarefas do calendário. Com esses recursos, é mais fácil 
localizar, gerenciar, priorizar e trabalhar com o volume de 
informações com o qual você se depara todos os dias.

Localize rapidamente as informações necessárias

- Pesquisa Instantânea: O Office Outlook 2007 fornece 
um novo meio para localizar informações, não importa em 
que pasta elas estejam. Agora, o Outlook utiliza a mesma 
tecnologia do Microsoft Windows para apresentar resultados 
independentemente do tamanho da caixa de correio. Além 
disso, um visual avançado exibe cada resultado da pesquisa 
imediatamente, assim que ele é disponibilizado, enquanto a 
pesquisa continua em execução. A pesquisa aparece no mesmo 
lugar, independentemente do ponto do Outlook em que você 
esteja. Também é possível encaminhar a pesquisa para o 
Windows Desktop Search para realizar uma busca mais ampla 
no computador inteiro. 

- Categorias de Cores: As novas Categorias de Cores são uma 
forma visual e rápida de personalizar itens e distingui-los uns dos 
outros, facilitando sua localização. Suponhamos, por exemplo, 
que você queira atribuir uma categoria de cor para todos os itens 
relacionados a um determinado projeto. Você pode adicionar a 
mesma categoria de cor a itens de email, calendário e tarefas 
para encontrar com mais facilidade todos os itens desse projeto 
de uma vez. Se você precisar localizar informações mais tarde, 
pode fazer uma pesquisa e uma classificação por Categorias de 
Cores para identificar de rápida e visualmente aquilo que está 
procurando. 

- Mobilidade das categorias de cores: As categorias de cores 
são salvas no seu arquivo de dados padrão e não mais no Registro 
do Windows. Se você usa uma conta do Microsoft Exchange, suas 
categorias agora ficam disponíveis em todos os computadores 
em que você trabalhar.

- Interface de usuário orientada a resultados: O Office 
Outlook 2007 tem uma interface do usuário reformulada que 
torna ainda mais fácil e intuitiva a redação, a formatação e 
o trabalho com emails. Você pode acessar todos os recursos 
sofisticados do Outlook em um único lugar fácil de achar dentro 
da mensagem de email.

- Visualização de anexos: Usando o novo Pré-visualizador 
de Anexo, você pode visualizar anexos diretamente do Painel 
de Leitura com apenas um clique. Esse aprimoramento poupa 
tempo e permite que você visualize os anexos no contexto da 
mensagem de email. 

- Painel de Navegação minimizado: O Painel de Navegação 
pode ser minimizado em uma barra de botões vertical para 
que você tenha mais espaço de trabalho e ainda possa acessar 
rapidamente as Pastas Favoritas e outros modos de exibição. 

- Nomes em Yomi: O Office Outlook 2007 oferece suporte a 
nomes em Yomi japonês em Contatos.

- Mudança na exibição da semana no Calendário: O Office 
Outlook 2007 apresenta uma nova exibição de semana. A antiga 
exibição de semana tinha um layout de dias com duas colunas, 
parecendo uma agenda. A nova é semelhante às exibições de 
semana de trabalho das versões anteriores

- Nível de detalhe padrão: O nível de detalhe padrão da 
exibição de mês mudou.

Gerencie facilmente as prioridades diárias

- Barra de Tarefas Pendentes: A nova Barra de Tarefas 
Pendentes integra suas tarefas, mensagens de email sinalizadas 
para acompanhamento, compromissos agendados e informações 
do calendário em um lugar conveniente. Ela também inclui 
tarefas do programa de anotações Microsoft Office OneNote 
2007, do Microsoft Office Project 2007 e dos sites do Windows 
SharePoint Services 3.0. A Barra de Tarefas Pendentes oferece 
uma visão consolidada de suas prioridades do dia. 

- Sinalizando email para acompanhamento: Os sinalizadores 
agora são mais úteis no Outlook. Você pode usar um sinalizador 
para criar um item para acompanhamento que pode ser 
rastreado pela Barra de Tarefas Pendentes, pela sua Caixa 
de Entrada e até pelo Calendário. Eles também são úteis para 

configurar lembretes para você mesmo e para outras pessoas.
- Integração de tarefas no Calendário: O Office Outlook 

2007 integra as tarefas do calendário em uma Lista de Tarefas 
Diárias para que você possa exibi-las abaixo dos compromissos 
e das reuniões diárias. Para reservar um horário para trabalhar 
na tarefa, basta arrastá-la para o calendário. Quando você 
terminar a tarefa, ela ficará associada a esse determinado dia, 
proporcionando um registro visual do trabalho realizado. As 
tarefas que você não concluir serão adiadas para o dia seguinte e 
se acumularão até você marcá-las como concluídas. 

- Recursos de agendamento aprimorados: Os recursos 
de agendamento aprimorados do Office Outlook 2007 e do 
Exchange 2007 são úteis para você programar reuniões com 
mais facilidade e em menos tempo. Se você usa o Exchange 
2007, as programações dos participantes são analisadas e 
então são recomendados a hora e o local ideais para a reunião. 
Inúmeras melhorias feitas no Office Outlook 2007 tornam o uso 
do calendário mais fácil para quem utiliza o Exchange 2003 ou o 
Exchange 2007. Se forem feitas alterações no local ou na pauta da 
reunião, os participantes receberão uma atualização informativa 
em vez de terem de aceitar novamente a reunião. Além disso, as 
mudanças são realçadas na atualização da reunião, facilitando a 
localização do que mudou. 

Conecte-se através de fronteiras

Para ajudar você a se conectar com pessoas que estão 
trabalhando em outros locais e em outras plataformas, o Office 
Outlook 2007 apresenta melhorias significativas — desde o 
compartilhamento mais fácil do calendário até o suporte nativo 
a RSS (Really Simple Syndication) e a integração de informações 
do Windows SharePoint Services 3.0.

Deixe as informações importantes sempre à mão
Ao colocar as informações importantes diretamente na sua 

Caixa de Entrada, o Office Outlook 2007 põe ao seu alcance as 
informações de que você precisa diariamente.

- Conecte as listas do Windows SharePoint Services 3.0 ao 
Outlook: Com o Office Outlook 2007, você pode interagir de 
qualquer lugar, a qualquer hora, com informações armazenadas 
em listas do SharePoint. É possível se conectar a calendários, 
bibliotecas de documentos, painéis de discussão, contatos e 
tarefas do Office Outlook 2007 e então visualizar, pesquisar ou 
editar esse conteúdo. Toda alteração feita nessas informações 
é atualizada na versão do servidor e no seu navegador. Os 
novos recursos do Office Outlook 2007 (como sobreposição de 
calendário, cartões de visita eletrônicos e a Barra de Tarefas 
Pendentes) também incorporam o conteúdo do SharePoint. 

- RSS (Really Simple Syndication) Feeds: O RSS Feeds é 
uma maneira conveniente de os publicadores de conteúdo 
distribuírem informações em um formato padronizado. Exemplo 
comum de conteúdo RSS são as fontes de informações que são 
atualizadas freqüentemente, como manchetes de notícias e logs 
da Web pessoais (os blogs). A vantagem do RSS é que ele agrega 
todo o conteúdo de várias fontes na Web em um único lugar, 
além de não ser necessário fornecer seu endereço de email aos 
publicadores de conteúdo para receber as informações. Você 
não terá mais que visitar vários sites para ver as informações 
mais recentes sobre os assuntos de seu interesse. 

- Configuração Automática de Conta: O novo recurso 
Configuração Automática de Conta facilita a inclusão de contas 
no Office Outlook 2007. Basta inserir o nome e a senha da sua 
conta de email do Exchange, POP3 ou IMAP. O Office Outlook 
2007 configura a conta para você. Não é preciso lembrar o 
nome do servidor ou alguma outra informação misteriosa nem 
configurar as portas, nem fazer mais nada. Se você usa uma 
conta do Exchange 2007, ela estará sempre atualizada porque 
mantém uma conexão dinâmica com o servidor que executa o 
Exchange. Dessa forma, se sua caixa de correio for transferida 
de um servidor para outro, o Office Outlook 2007 detectará 
automaticamente a alteração e continuará funcionando para 
evitar qualquer interrupção no seu trabalho diário.
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Compartilhe facilmente informações com quem quiser e onde 

estiver

- Instantâneos de Calendário: Você pode enviar seu 
calendário para outra pessoa em uma mensagem de email. O 
destinatário pode abri-lo no navegador da Web ou no Outlook.

- Inscrições em Calendário da Internet: Os Calendários da 
Internet são calendários compartilhados pela Internet. Sejam 
eles criados no Outlook ou em outro aplicativo, esses calendários 
são baixados de um serviço de publicação de calendários ou 
de um site especial no qual as pessoas podem hospedar e se 
inscrever para ter calendários. A Inscrição em Calendário da 
Internet inclui informações para orientar o Outlook sobre onde 
procurar atualizações e com que frequência. 

- Sobreposições de calendários: Exibir calendários no modo 
de sobreposição possibilita a navegação em vários calendários 
que estão uns sobre os outros, facilitando a comparação do seu 
calendário com o de um colega ou da equipe para encontrar um 
horário livre para uma reunião. 

- Publicar calendários no Microsoft Office Online: Você pode 
compartilhar seu calendário com todo mundo ou somente com 
pessoas designadas, basta publicar seus Calendários da Internet 
no Office Online. 

- Cartões de Visita Eletrônicos: É possível criar e compartilhar 
Cartões de Visita Eletrônicos, uma forma personalizada de 
transmitir suas informações. Você pode compartilhar seu 
cartão como anexo ou como parte da sua assinatura de email. 
Com eles você pode personalizar informações de contato além 
de adicionar logotipos e fotografias, tornando os contatos mais 
relevantes e fáceis de localizar. Os Cartões de Visita Eletrônicos 
podem ser trocados facilmente por meio de mensagens de email 
e podem ser salvos na pasta Contatos. 

- Salvar como PDF ou XPS: O Office Outlook 2007 oferece 
suporte à exportação de arquivos para os seguintes formatos:

PDF (Portable Document Format): O PDF é um formato de 
arquivo eletrônico de layout fixo que preserva a formatação 
do documento e habilita o compartilhamento de arquivo. O 
formato PDF garante que quando o arquivo for visualizado on-
line ou impresso, ele retém exatamente o formato pretendido e 
que os dados no arquivo não possam ser facilmente alterados. 
O formato PDF também é usado para documentos que serão 
reproduzidos usando métodos de impressão comercial.

XPS (XML Paper Specification): XPS é um formato de arquivo 
eletrônico que preserva a formatação de documento e habilita 
o compartilhamento de arquivos. O formato XPS garante que 
quando o arquivo for visualizado on-line ou impresso, ele retém 
exatamente o formato pretendido e que os dados no arquivo não 
possam ser facilmente copiados ou alterados.

OBSERVAÇÃO: A criação de PDF e XPS estará disponível 
apenas quando você abrir um item no Office Outlook 2007. O 
menu Arquivo da janela principal do Outlook não fornece acesso 
a essa funcionalidade.

Você pode salvar um arquivo PDF ou XPS a partir de um 
programa do Sistema Microsoft Office 2007 somente depois de 
instalar um suplemento. 

- Integração do Microsoft Office InfoPath 2007 com o 
Outlook: A integração completa do Office Outlook 2007 com 
o Office InfoPath 2007 possibilita que um formulário do 
InfoPath seja incorporado a uma mensagem de email e que 
ele seja enviado às pessoas solicitando que elas preencham as 
informações necessárias. O destinatário só precisa responder 
a mensagem e preencher o formulário incorporado. Depois de 
coletar as respostas dos entrevistados, você pode exportar os 
dados para o Microsoft Office Excel 2007 para análise ou mesclá-
las a partir do formulário distribuído em um formulário mestre.

- Assistente de Ausência Temporária: Antes, quando você 
iniciava o Outlook e seu Assistente de Ausência Temporária 
estava ativado, aparecia uma caixa de diálogo de alerta. No 
Office Outlook 2007, quando você ativa a resposta automática 
de Ausência Temporária, aparece um aviso na barra de status. 
Se você usa uma conta do Exchange 2007, pode programar com 
antecedência as horas de Ausência Temporária sem se preocupar 
com o fato de que talvez se esqueça de ativar ou desativar a 
Ausência Temporária. Além disso, se você utiliza contas de email 
do Exchange 2007, pode especificar mensagens diferentes para 

destinatários de dentro e de fora da empresa. 
- Sistema de mensagens unificado: Usando o Exchange 2007, 

você recebe as mensagens da sua caixa postal e de fax na Caixa 
de Entrada do Office Outlook 2007.

- Suporte a nomes de domínio internacionalizados: Agora 
o Office Outlook 2007 oferece suporte a nomes de domínio 
internacionalizados em endereços de email. Com isso, as pessoas 
podem registrar e usar nomes de domínio em seu idioma nativo, 
e não só em inglês.

- Armazenamento de dados aprimorado: Agora o Office 
Outlook 2007 oferece suporte ao armazenamento — criação 
de uma cópia local sincronizada — dos dados compartilhados 
com os quais você trabalha. Por exemplo, se você trabalha com 
as pastas compartilhadas de outras pessoas, uma cópia dessas 
informações é armazenada no seu computador. Isso melhora 
o desempenho e permite que você trabalhe com os dados 
compartilhados mesmo se ficar sem conexão com o servidor que 
executa o Exchange.

Permaneça seguro e no controle

Para ajudar você a proteger informações pessoais e da 
empresa, o Office Outlook 2007 fornece várias ferramentas 
poderosas, desde tecnologias contra lixo eletrônico e phishing 
até as novas Pastas de Email Gerenciadas. Como resultado, você 
tem mais controle sobre as informações que chegam a você, 
portanto, você fica mais protegido e pode se concentrar nas suas 
tarefas diárias.

Controle com eficiência as mensagens de email recebidas
- Carimbo Postal do Outlook: O Carimbo Postal do Outlook é 

uma nova tecnologia da Microsoft para ajudar a evitar a entrada 
de lixo eletrônico. Essa tecnologia solicita que o computador 
do remetente execute um cálculo ou um quebra-cabeças e, em 
seguida, inclua esse resultado como um símbolo de legitimidade 
na mensagem de email. A criação de um Carimbo Postal do 
Outlook dificulta e torna demorado o envio mensagem de 
email em massa para os spammers, mas não afeta em nada 
sua experiência ao enviar mensagens legítimas. Quando uma 
mensagem possui um carimbo postal é recebida pelo Office 
Outlook 2007, o sistema pode verificar facilmente a validade da 
mesma. Se o carimbo postal for válido, prova que o computador 
do remetente teve um certo custo para enviar essa mensagem. 
Como resultado, as mensagens que têm um carimbo postal 
aparecem na Caixa de Entrada em vez de irem para a pasta Lixo 
Eletrônico. 

- Proteção do Filtro de Lixo Eletrônico/phishing: O Office 
Outlook 2007 inclui um Filtro de Lixo Eletrônico aprimorado 
que classifica um número ainda maior de mensagens de email 
indesejadas. Também há uma nova proteção contra phishing (o 
uso de mensagens de email fraudulentas que podem enganar 
você, fazendo-o divulgar informações pessoais). O Office Outlook 
2007 rastreia mensagens de email suspeitas e contribui para 
sua proteção ao desabilitar automaticamente links contidos 
nessas mensagens até você aprová-las. Você é avisado a partir 
da mensagem de email sobre possíveis ameaças ou sites mal-
intencionados. 

Mantenha as informações pessoais e da empresa mais 
protegidas

- Pastas de Email Gerenciadas: Quando você usa o Exchange 
2007, as Pastas de Email Gerenciadas ajudam as empresas a 
utilizar diretrizes para retenção de email e armazenamento 
para as caixas de correio dos funcionários, incluindo formas de 
especificar o acesso de outras pessoas a essas caixas de correio.

- Repositório de registros de email: Você pode salvar e 
arquivar mensagens de email em uma biblioteca de documentos 
do Windows SharePoint Services 3.0. O Office Outlook 2007 
fornece a você acesso a essas pastas do repositório junto com 
suas pastas de email, permitindo que você as use como todas 
as demais pastas. No entanto, elas podem ficar acessíveis 
publicamente para outras pessoas, além de serem otimizadas 
para arquivamento por muito tempo e fins de compatibilidade.

- Gerenciamento de Direitos de Informação (IRM): O IRM 
avançado é uma tecnologia de imposição de políticas disponível 
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no Sistema Microsoft Office que ajuda a proteger documentos, 
planilhas, apresentações e mensagens de email de acesso e uso 
não-autorizado. O IRM permite que você especifique quem pode 
acessar um documento ou uma mensagem de email e controlar 
se cada uma dessas pessoas pode editar, copiar, encaminhar e/
ou imprimir o conteúdo, incluindo anexos. 

- Gerenciamento de informações de disponibilidade: Quando 
você usa uma conta do Exchange 2007, pode especificar quem 
pode exibir suas informações de disponibilidade, mantendo o 
controle dos seus dados pessoais nas suas mãos.

- Central de Confiabilidade: A Central de Confiabilidade 
é onde você pode encontrar as configurações de segurança e 
privacidade dos programas do Sistema Microsoft Office 2007. 
Os níveis Muito Alto, Alto, Médio e Baixo usados nas versões 
anteriores do Office foram substituídos por um sistema de 
segurança mais dinâmico.

Ajuda a evitar a perda de trabalho

Diagnóstico do Office: O Microsoft Office Diagnostics é uma 
série de testes de diagnóstico que podem ajudar você a descobrir 
o motivo pelo qual seu computador está falhando. Os testes de 
diagnóstico podem solucionar alguns problemas diretamente 
e podem identificar as maneiras como você poderá solucionar 
outros problemas. O Microsoft Office Diagnostics substitui os 
seguintes recursos do Microsoft Office 2003: Detecta e Repara e 
o Microsoft Office Application Recovery.

- Recuperação do programa: O Office Outlook 2007 possui 
recursos aprimorados para ajudar a evitar que você perca seu 
trabalho se o programa fechar anormalmente. Sempre que 
possível, o Office Outlook 2007 tenta recuperar alguns aspectos 
da condição do programa depois que ele é reiniciado.

Por exemplo, você está trabalhando em vários arquivos ao 
mesmo tempo. Cada arquivo está aberto em uma janela diferente 
com dados específicos visíveis em cada janela. O Office Outlook 
2007 trava. Quando você reiniciar o Office Outlook 2007, ele 
abrirá os arquivos e restaurará as janelas como elas eram antes 
do Office Outlook 2007 travar.

Envie a mensagem correta

- Revisores de texto: A seguir são apresentados alguns novos 
recursos do verificador ortográfico:

O corretor ortográfico está mais consistente nos programas 
Sistema Microsoft Office 2007. Exemplos desta alteração 
incluem:

Várias opções do verificador ortográfico agora são globais. 
Se você alterar uma delas em um programa do Office, essa opção 
será alterada em todos os outros programas do Office. 

Além de compartilhar os mesmos dicionários personalizados, 
todos os programas podem gerenciá-los usando a mesma caixa 
de diálogo. 

O verificador ortográfico do Sistema Microsoft Office 2007 
inclui o dicionário francês depois da reforma. No Microsoft 
Office 2003, isso era um suplemento que precisava ser instalado 
separadamente. 

Um dicionário de exclusão é criado automaticamente 
para um idioma na primeira vez em que o idioma é usado. Os 
dicionários de exclusão permitem que você force as palavras de 
sinalização do corretor ortográfico que você deseja evitar o uso. 
Eles são úteis para evitar palavras que são obscenas ou que não 
correspondem ao seu guia de estilo. 

O verificador ortográfico pode localizar e sinalizar alguns 
erros ortográficos contextuais. Você já cometeu um erro parecido 
com este?Eu verei você lã. No Office Outlook 2007, você pode 
habilitar a opção Usar verificação ortográfica contextual para 
obter ajuda para localizar e corrigir esse tipo de erro. Essa opção 
está disponível quando você verifica a ortografia de documentos 
em inglês, alemão ou espanhol. 

Sobre contas de email

O Outlook dá suporte a contas do Microsoft Exchange, POP3 
e Protocolo IMAP. Seu ISP ou administrador de emails pode lhe 
fornecer as informações necessárias para a configuração da sua 

conta de email no Outlook.
Contas de email estão contidas em um perfil. Um perfil é 

composto de contas, arquivos de dados e configurações que 
especificam onde as suas mensagens de email são salvas. Um 
novo perfil é criado automaticamente quando o Outlook é 
executando pela primeira vez. 

Adicionar uma conta de email ao iniciar o Outlook 2007 
pela primeira vez

Se você ainda não tem experiência com o Outlook ou se 
estiver instalando o Outlook 2007 em um computador novo, 
o recurso Configuração Automática de Conta será iniciado 
automaticamente e o ajudará a definir as configurações das 
suas contas de email. Esse processo exige somente seu nome, 
endereço de email e senha. Se não for possível configurar a 
sua conta de email automaticamente, você precisará inserir as 
informações adicionais obrigatórias manualmente.

1. Inicie o Outlook.
2. Quando solicitado a configurar uma conta de email, 

clique em Avançar.

3. Para adicionar uma conta de email, clique em Sim e 
depois em Avançar.

4. Insira seu nome, endereço de email e senha e clique 
em Avançar.

Se você inserir um endereço de email que termine com 
hotmail.com ou msn.com, deverá usar o Microsoft Outlook 
Connector para Windows Live Hotmail para adicionar essa 
conta de email. 

OBSERVAÇÃO: Quando o seu computador está conectado 
a um domínio de rede de uma organização que usa o 
Microsoft Exchange Server, suas informações de email são 
automaticamente inseridas. A senha não aparece porque a sua 
senha de rede é usada.

Um indicador de progresso é exibido à medida que a sua 
conta está sendo configurada. O processo de configuração pode 
levar vários minutos.
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Se a tentativa inicial de configurar a conta falhar, uma 
segunda tentativa poderá ser feita com o uso de uma conexão 
não criptografada com o servidor de email. Se você vir essa 
mensagem, clique em Avançar para continuar. Se a conexão não 
criptografada também falhar, não será possível configurar a sua 
conta de email automaticamente.

Clique em Repetir ou marque a caixa de seleção Configurar 
servidor manualmente. 

Depois que a conta for adicionada com êxito, você poderá 
adicionar mais contas clicando em Adicionar outra conta.

Para sair da caixa de diálogo Adicionar Nova Conta, clique 
em Concluir.

Adicionar uma conta de email no Outlook

Embora a maioria das pessoas adicione uma conta de email 
quando o Outlook é executado pela primeira vez, suas contas de 
email iniciais ou adicionais podem ser acrescentadas a qualquer 
momento.

1. Clique na guia Arquivo .
2. Em Dados da Conta, clique em Adicionar Conta.

3. Insira seu nome, endereço de email e senha e clique 
em Avançar.

Se você inserir um endereço de email que termine com 
hotmail.com ou msn.com, deverá usar o Microsoft Outlook 
Connector para Windows Live Hotmail para adicionar essa 
conta de email.

OBSERVAÇÃO: Quando o seu computador está conectado 
a um domínio de rede de uma organização que usa o 
Microsoft Exchange Server, suas informações de email são 
automaticamente inseridas. A senha não aparece porque a sua 
senha de rede é usada.

Um indicador de progresso é exibido à medida que a sua 
conta está sendo configurada. O processo de configuração pode 
levar vários minutos.

Se a tentativa inicial de configurar a conta falhar, uma 
segunda tentativa poderá ser feita com o uso de uma conexão 
não criptografada com o servidor de email. Se você vir essa 
mensagem, clique em Avançar para continuar. Se a conexão não 
criptografada também falhar, não será possível configurar a sua 
conta de email automaticamente.
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Clique em Repetir ou marque a caixa de seleção Configurar 
servidor manualmente. 

Depois que a conta for adicionada com êxito, você poderá 
adicionar mais contas clicando em Adicionar outra conta.

4. Para sair da caixa de diálogo Adicionar Nova Conta, 
clique em Concluir.

Se você tiver adicionado uma conta do Exchange Server, 
deverá sair e reiniciar o Outlook para que essa conta apareça e 
possa ser usada no Outlook.

OBSERVAÇÃO: Se o seu perfil já tiver uma conta do Microsoft 
Exchange Server e você quiser adicionar outra, será necessário 
usar a Configuração Automática de Conta. Para configurar 
manualmente uma conta adicional do Exchange Server, você 
deve sair do Outlook e depois usar o módulo Email no Painel de 
Controle.

Remover uma conta de email
1. Clique na guia Arquivo.
2. Em Informações da Conta, clique em Configurações de 

Conta e depois em Configurações de Conta.

3. Selecione a conta de email que você deseja remover e 
clique em Remover.

4. Para confirmar a remoção da conta, clique em Sim.
Para remover uma conta de email de um perfil diferente, 

encerre e reinicie o Outlook com o outro perfil e siga as etapas 
anteriores. Você também pode remover contas de outros perfis 

da seguinte forma:
1. Saia do Outlook.
2. No Painel de Controle, clique ou clique duas vezes 

em Email.
Onde está Email no Painel de Controle?
Email aparece em diferentes locais no Painel de Controle, 

dependendo da versão do sistema operacional do Microsoft 
Windows, do modo de exibição do Painel de Controle 
selecionado, se o sistema operacional é de 32 ou 64 bits ou se a 
versão do Outlook 2007 está instalada.

A maneira mais fácil de localizar Email é abrir o Painel de 
Controle no Windows e, na caixa Pesquisar, na parte superior 
da janela, digitar Email. No Painel de Controle do Windows XP, 
digite Email na caixa Endereço.

OBSERVAÇÃO: O ícone Email aparece após o Outlook ser 
iniciado pela primeira vez.

A barra de título da caixa de diálogo Configurar Email contém 
o nome do perfil atual. Para selecionar um perfil diferente já 
existente, clique em Mostrar Perfis, selecione o nome do perfil e, 
em seguida, clique emPropriedades.

1. Clique em Contas de Email.
2. Selecione a conta e clique em Remover.
3. Para confirmar a remoção da conta, clique em Sim.
OBSERVAÇÕES   
- A remoção de uma conta de email POP3 ou IMAP não exclui 

os itens enviados e recebidos com o uso dessa conta. Se você 
estiver usando uma conta POP3, ainda poderá usar o Arquivo de 
Dados do Outlook (.pst) para trabalhar com os seus itens.

- Se estiver usando uma conta do Exchange, seus dados 
permanecerão no servidor de email, a não ser que eles sejam 
movidos para um Arquivo de Dados do Outlook (.pst).

Configurar uma conexão POP ou IMAP para seu email no 
Outlook 2007

Você pode configurar o Outlook 2007 manualmente para 
acessar sua conta de email usando POP3 ou IMAP4.

OBSERVAÇÃO: Se você estiver usando o Outlook 2007, 
poderá ser capaz de se conectar usando o Exchange, em vez de 
POP3 ou IMAP4. Conectar-se usando uma conta do Exchange 
permite que você use os recursos de calendário e outros de 
colaboração que não seriam fornecidos caso você se conectasse 
por meio de IMAP4 ou POP3. 

1. Abra o Outlook. A caixa de diálogo Configurações da 
Conta será aberta na primeira vez em que você abrir o Outlook. 
Caso a caixa de diálogo Configurações da Conta não abra quando 
o Outlook for aberto pela primeira vez, siga este procedimento:

a) No menu Ferramentas, clique em Configurações de 
Conta.

b) Na caixa de diálogo Configurações da Conta, na 
guia Email, clique em Novo.

2. Na página Escolher Serviço de Email, verifique 
se Microsoft Exchange, POP, IMAP ou HTTP está selecionado e 
clique em Avançar.

3. Na página Configuração Automática de Conta, na 
parte inferior da página, clique na caixa de seleçãoDefinir 
manualmente as configurações do servidor ou tipos adicionais 
de servidor.

4. Clique em Email da Internet e, em seguida, clique 
em Avançar.

5. Forneça as informações a seguir na 
página Configurações de Email na Internet.

Em Informações do Usuário:
1. Na caixa Nome, digite o nome que você deseja que os 

usuários vejam quando o email for enviado desta conta.
2. Na caixa Endereço de Email, digite seu endereço de 

email.
Em Informações do Servidor:
3. Em Tipo de Conta, selecione IMAP ou POP3. Considere 

o uso o IMAP, pois IMAP dá suporte a mais recursos.
4. Na caixa Servidor de entrada de emails, digite o nome 

do servidor IMAP ou POP. Se estiver se conectando ao seu email 
do Office 365, o nome do servidor IMAP ou POP será outlook.
office365.com. 

5. Na caixa Servidor de saída de emails (SMTP), digite o 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



56Informática Básica

APOSTILAS OPÇÃO
nome do servidor SMTP. Se você estiver se conectando ao email 
do Office 365, o nome desse servidor será smtp.office365.com. 

Em Informações de Logon:
1. Na caixa Nome do Usuário, digite seu endereço de 

email.
2. Na caixa Senha, digite sua senha. Se quiser que o 

Outlook lembre da sua senha, verifique se a caixa de seleção ao 
lado de Lembrar senha está marcada.

- Na parte inferior da página. clique em Mais Configurações e 
preencha a caixa de diálogo Configurações de Email na 
Internet como a seguir:

Na guia Servidor de Saída, marque Meu servidor de saída 
(SMTP) requer autenticação.

Na guia Avançado:
1. Em Servidor de entrada (IMAP) ou em Servidor de 

entrada (POP3), ao lado de Usar o seguinte tipo de conexão 
criptografada, marque SSL na lista suspensa.

2. Em Servidor de saída (SMTP), ao lado de ar o seguinte 
tipo de conexão criptografada, selecione TLS e clique em OK.

3. Se você estiver usando POP3 e quiser manter uma cópia 
de suas mensagens no servidor, em Entrega, clique em Deixar 
uma cópia das mensagens no servidor. Se você não selecionar 
essa opção, todas as mensagens serão removidas do servidor e 
armazenadas localmente no computador.

- Na página Adicionar Novas Configurações de Email, clique 
em Avançar.

- Na página Parabéns, clique em Concluir. Feche a caixa de 
diálogo Configurações da Conta.

- Na página Configurações de Conta, clique em Fechar.
- Se você estiver usando IMAP4, será exibida uma mensagem 

perguntando se você deseja baixar pastas para o servidor de 
email adicionado. Clique em Sim. Use a interface do usuário do 
Outlook 2007 para selecionar as pastas a serem sincronizadas 
entre o servidor e seu computador local e clique em OK.

Para obter mais informações sobre como usar o Outlook 
2007, consulte a documentação da Ajuda fornecida com o 
Outlook 2007.

Localizar as configurações do seu servidor POP ou IMAP

Se você estiver se conectando ao seu email do Office 365, 
não precisará procurar suas configurações. Para o Office 365, o 
nome dos servidores IMAP e POP é outlook.office365.com e o do 
servidor SMTP ésmtp.office365.com.

Se não estiver se conectando ao email do Office 365, siga este 
procedimento para procurar suas configurações.

Entre na sua conta usando o Outlook Web App. 
No Outlook Web App, na barra de ferramentas, clique em 

Configurações > Opções > Conta > Minha conta > Configurações 
para acesso POP ou IMAP.

O nome dos servidores POP3, IMAP4 e SMTP e outras 
configurações que talvez você precise inserir estão listados na 
página Configurações para Acesso POP ou IMAP, em Configuração 
POP ou Configuração IMAP e em Configuração SMTP.

Introdução ao Calendário do Outlook

O Calendário do Microsoft Office Outlook 2007 é o 
componente de calendário e agendamento do Office Outlook 
2007 e é totalmente integrado aos contatos de email e outros 
recursos. Com o Calendário você pode:

Criar compromissos e eventos    

Você pode clicar em qualquer intervalo de tempo do 
Calendário do Outlook e começar a digitar, como se estivesse 
usando um caderno. Novas cores de dégradé possibilitam que 
você veja rapidamente o dia e a hora atuais. A hora atual é 
destacada com cor somente nos modos de exibição Dia e Semana 
de Trabalho. Você pode optar por um lembrete sonoro ou com 
mensagem para lembrar-se de seus compromissos, reuniões 
e eventos, além de poder colorir os itens para identificá-los 
rapidamente.

Organizar reuniões    

Selecione um horário no Calendário, crie uma solicitação de 
reunião e selecione as pessoas a serem convidadas. O Outlook 
ajuda a localizar o primeiro horário no qual as pessoas estão 
livres. Quando o aviso de reunião for enviado para os convidados 
por email, cada um deles receberá uma solicitação de reunião 
em sua Caixa de Entrada. Quando abrem a solicitação, eles 
podem aceitá-la, aceitá-la provisoriamente ou recusar a reunião 
pressionando apenas um botão. Se a solicitação gerar conflito 
com um item no Calendário dos convidados, o Outlook exibe uma 
notificação. Se você, como organizador da reunião, tiver dado 
permissão, os convidados poderão enviar uma contraproposta 
com um horário alternativo para a reunião. Como organizador, 
você pode controlar quem aceitou, recusou ou enviou uma 
contraproposta, simplesmente abrindo a solicitação.

Exibir agendas de grupo    

Você pode criar calendários que exibam as agendas de um 
grupo de pessoas ou recursos simultaneamente. Por exemplo, 
você pode exibir as agendas de todas as pessoas do departamento 
ou de todos os recursos, como as salas de reunião do edifício. 
Isso ajuda a marcar reuniões com mais rapidez.

Exibir calendários lado a lado    

Você pode exibir lado a lado vários calendários que você 
mesmo criou, bem como aqueles compartilhados por outros 
usuários do Outlook. Por exemplo, você pode criar um calendário 
separado para seus compromissos pessoais e exibir, lado a lado, 
os calendários de trabalho e pessoal.

Também é possível copiar ou mover compromissos entre 
os calendários exibidos. Use o Painel de Navegação para 
compartilhar rapidamente seu próprio calendário e abrir outros 
calendários compartilhados. Dependendo das permissões 
concedidas pelo dono do calendário, é possível criar ou modificar 
compromissos nos calendários compartilhados.

Exibir calendários um sobre o outro no modo sobreposto    

Você pode usar o modo sobreposto para exibir vários 
calendários que você mesmo criou, bem como aqueles 
compartilhados por outros usuários do Outlook. Por exemplo, 
você pode criar um calendário separado para seus compromissos 
pessoais e sobrepor seus calendários de trabalho e pessoal para 
identificar rapidamente onde existem conflitos ou tempo livre.

Link para calendários em sites Windows SharePoint Services 
3.0    

Se você tem acesso a um site Windows SharePoint Services 
3.0, poderá exibir as listas de eventos desse site no Calendário 
do Outlook. Você pode fazer alterações na lista no Outlook 
mesmo quando estiver trabalhando offline. As alterações serão 
automaticamente sincronizadas quando você conctar-se à 
Internet novamente. Além disso, você pode exibir os calendários 
Windows SharePoint Services 3.0 lado a lado com outros 
calendários pessoais ou compartilhados.

Enviar calendários através de email    

Você pode enviar seu calendário para um destinatário como 
um Calendário de Internet, mantendo controle sobre quanta 
informação é compartilhada. Suas informações de calendário 
aparecem no corpo da mensagem como um anexo de Calendário 
de Internet que o destinatário pode abrir no Outlook.

Publicar calendários no Microsoft Office Online    

Você pode publicar calendários no site Office Online e 
controlar quem pode exibi-los.
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Inscrever-se em Calendários de Internet    

As Inscrições em Calendários de Internet são semelhantes 
aos Calendários de Internet, mas o calendário baixado é 
sincronizado regularmente com o Calendário de Internet e 
atualizado.

Gerenciar o calendário de outro usuário    

Com o recurso de Acesso de Representante, uma pessoa pode 
usar sua própria cópia do Outlook para gerenciar com facilidade 
o calendário de outra pessoa. Por exemplo, um assistente 
administrativo pode gerenciar o calendário de um gerente. 
Quando o gerente designar o assistente como representante, o 
assistente poderá criar, mover ou excluir compromissos e 
poderá organizar reuniões em nome do gerente.

Onde o Microsoft Office Outlook 2007 salva minhas 
informações e configurações?

A lista a seguir apresenta os locais onde o Microsoft Office 
Outlook 2007 salva informações.

Algumas pastas podem estar ocultas. Para exibir as pastas 
ocultas, siga um destes procedimentos:

- Windows Vista    
a. No Windows, clique no botão Iniciar e em Painel de 

Controle.
b. Clique em Aparência e Personalização.
OBSERVAÇÃO: Se estiver usando o Modo de Exibição Clássico 

do Painel de Controle, clique duas vezes em Opções de Pasta e 
continue na etapa 4.

c. Clique em Opções de Pasta.
d. Na guia Exibir, em Configurações avançadas, 

em Arquivos e Pastas, em Pastas e arquivos ocultos, 
selecione Mostrar pastas e arquivos ocultos.

- Microsoft Windows XP    
a. Clique no botão Iniciar e em Painel de Controle.
b. Clique em Opções de Pasta.

c. Clique na guia Exibir e depois clique na opção Mostrar 
pastas e arquivos ocultos.

Sua configuração talvez não inclua todos os arquivos abaixo. 
Alguns são criados somente na personalização dos recursos do 
Outlook.

Arquivo de Pastas Particulares (.pst)

Incluindo arquivos .pst de arquivo morto.
Windows Vista -  unidade:\usuário\AppData\Local\

Microsoft\Outlook
Microsoft Windows XP ou Microsoft Windows Server 2003 - 

unidade:\Documents and Settings\usuário\Local Settings\
Application Data\Microsoft\Outlook

Arquivos de Pastas offline (.ost)

O arquivo .ost está sincronizado com os itens no servidor 
executando o Microsoft Exchange. Como os dados permanecem 
no Exchange Server, você pode recriar esse arquivo .ost no novo 
computador sem fazer backup do arquivo .ost.

Windows Vista     unidade:\usuário\AppData\Local\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003     unidade:\
Documents and Settings\usuário\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\Outlook

Catálogo Particular de Endereços (.pab)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Local\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\Outlook

OBSERVAÇÃO: Catálogos particulares de endereços (.pab) não 
têm mais suporte no Office Outlook 2007. Ao fazer a atualização 
para o Office Outlook 2007, você receberá uma solicitação para 
importar arquivos .pab para Contatos. Se escolher não importar 
o arquivo .pab, você poderá importá-lo mais tarde usando o 
comando Importar e Exportar no menu Arquivo.

Catálogo de Endereços Offline (.oab)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Local\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\Outlook

Personalizações da barra de comandos e de menus (.dat)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\Outlook\outcmd.dat

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
Outlook\outcmd.dat

Configurações do Painel de Navegação (.xml)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Outlook\nome do perfil.xml

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
Outlook\nome do perfil.xml

Esse arquivo inclui links para Atalhos, Calendário e Contato.

Extensões registradas do Microsoft Exchange (.dat)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Local\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\Outlook

Apelidos dos Contatos do Outlook (.nk2)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
Outlook

Regras (.rwz)

Windows Vista - unidade:\<usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
Outlook

OBSERVAÇÃO: Se você atualizou para o Office Outlook 2007 
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de uma versão do Outlook anterior ao Microsoft Outlook 2002, 
talvez tenha um arquivo .rwz no disco rígido do computador. 
Esse arquivo .rwz não é mais necessário e as informações 
sobre as regras agora são mantidas no servidor executando o 
Microsoft Exchange e no arquivo de Pastas Particulares (.pst) 
para contas de email POP3 e Protocolo IMAP. Assim, você pode 
excluir o arquivo.

Se você usa o recurso de Importação e Exportação de Regras, 
a localização padrão dos arquivos .rwz é unidade:\Documents 
and Settings\<usuário>\Meus Documentos.

Estilos de impressão (Outlprnt sem extensão)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
Outlook

Assinaturas (.rtf, .txt, .htm)

Windows Vista : unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\Signatures

Windows XP ou Windows Server 2003 : unidade:\Documents 
and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\Signatures

Papel de Carta (.htm)

Windows Vista - unidade:\Program Files\Common Files\
Microsoft Shared\Stationery

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\Program 
Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Formulários personalizados

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Local\
Microsoft\Forms

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\Forms

Dicionário (.dic)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\UProof

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
UProof

Modelos (.oft)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\Templates

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
Templates

Configurações de Enviar/receber (.srs)

Windows Vista - unidade:\usuário\AppData\Roaming\
Microsoft\Outlook

Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\
Documents and Settings\usuário\Application Data\Microsoft\
Outlook

Mensagem (.msg, .htm, .rtf)

Windows Vista - unidade:\usuário\Documents
Windows XP ou Windows Server 2003 - unidade:\

Documents and Settings\usuário\Meus Documentos

Navegação básica

Para / Pressione
Alternar para Email. / Ctrl+1

Alternar para Calendário. /Ctrl+2
Alternar para Contatos. / Ctrl+3
Alternar para Tarefas. / Ctrl+4
Alternar para Anotações. / Ctrl+5
Alternar para Lista de Pastas no Painel de Navegação. / 

Ctrl+6
Alternar para Atalhos. / Ctrl+7
Alterar para próxima mensagem (com a mensagem aberta). 

/ Ctrl+Ponto
Alterar para mensagem anterior (com a mensagem aberta). 

/ Ctrl+Vírgula
Mover entre o Painel de Navegação, a janela principal do 

Outlook, o Painel de Leitura e a Barra de Tarefas Pendentes. / 
Ctrl+Shift+Tab ou Shift+Tab

Mover entre a janela do Outlook, os painéis menores no 
Painel de Navegação, o Painel de Leitura e as seções na Barra de 
Tarefas Pendentes. / Guia

Mover entre a janela do Outlook, os painéis menores do 
Painel de Navegação, o Painel de Leitura e as seções da Barra 
de Tarefas Pendentes, e mostrar as teclas de acesso na faixa de 
opções do Outlook. / F6

Mover entre linhas do cabeçalho da mensagem no Painel de 
Navegação ou em uma mensagem aberta. /Ctrl+Tab

Mover dentro do Painel de Navegação. / Teclas de seta
Ir para uma pasta diferente. / Ctrl+Y
Ir para a caixa Pesquisar. / F3 ou Ctrl+E
No Painel de Leitura, ir para a mensagem anterior. / Alt+Seta 

para Cima ou Ctrl+Vírgula ou Alt+Page Up
No Painel de Leitura, rolar a página para baixo. / Barra de 

Espaços
No Painel de Leitura, rolar a página para cima. / Shift+Barra 

de Espaços
Recolher ou expandir um grupo na lista de mensagens 

de email. / Seta para a Esquerda ou Seta para a Direita, 
respectivamente

Retorne para o modo de exibição anterior na janela principal 
do Outlook. / Alt+B ou Alt+Seta para a Esquerda

Avance para o próximo modo de exibição na janela principal 
do Outlook. / Alt+Seta para a Direita

Selecionar a Barra de Informações e, se disponível, mostrar o 
menu de comandos. / Ctrl+Shift+W

Pesquisa

Para / Pressione
Localizar uma mensagem ou outro item. / Ctrl+E
Apagar os resultados da pesquisa. / Esc
Expandir a pesquisa para incluir Todos os Itens de Email, 

Todos os Itens de Calendário ou Todos os Itens de Contatos, 
dependendo do módulo em que você estiver. / Ctrl+Alt+A

Use a Localização Avançada. / Ctrl+Shift+F
Criar uma Pasta de Pesquisa. / Ctrl+Shift+P
Localizar texto dentro de um item aberto. / F4
Localizar e substituir os símbolos do texto ou algum 

comando de formatação. Funciona noPainel de Leitura em um 
item aberto. / Ctrl+H

Expandir a pesquisa para incluir itens da pasta atual. / 
Ctrl+Alt+K

Expandir a pesquisa para incluir subpastas. / Ctrl+Alt+Z

Sinalizadores

Para / Pressione
Abra a caixa de diálogo do Sinalizador para Acompanhamento 

para atribuir um sinalizador. / Ctrl+Shift+G

Categorias de Cores

Para / Pressione
Excluir a categoria selecionada na lista da caixa de diálogo 

Categorias de Cores. / Alt+D
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Criar um item ou arquivo

Para / Pressione
Criar um compromisso. / Ctrl+Shift+A
Criar um contato. / Ctrl+Shift+C
Criar um grupo de contatos / Ctrl+Shift+L
Criar um fax. / Ctrl+Shift+X
Criar uma pasta. / Ctrl+Shift+E
Criar uma solicitação de reunião. / Ctrl+Shift+Q
Criar uma mensagem. / Ctrl+Shift+M
Criar uma anotação. / Ctrl+Shift+N
Criar um documento do Microsoft Office. / Ctrl+Shift+H
Postar na pasta. / Ctrl+Shift+S
Postar uma resposta na pasta. / Ctrl+T
Criar uma Pasta de Pesquisa. / Ctrl+Shift+P
Criar uma tarefa. / Ctrl+Shift+K
Criar uma solicitação de tarefa. / Ctrl+Shift+U

Comandar comandos na maioria dos itens

Para / Pressione
Salvar (exceto em Tarefas). / Ctrl+S ou Shift+F12
Salvar e fechar (exceto em Email). / Alt+S
Salvar como (somente em Email). / F12
Desfazer. / Ctrl+Z ou Alt+Backspace
Excluir um item. / Ctrl+D
Imprimir. / Ctrl+P
Copiar item. / Ctrl+Shift+Y
Mover um item. / Ctrl+Shift+V
Verificar nomes. / Ctrl+K
Verificar ortografia. / F7
Sinalizar para acompanhamento. / Ctrl+Shift+G
Encaminhar. / Ctrl+F
Enviar ou postar ou convidar todos. / Alt+S
Habilitar a edição em um campo (exceto no modo de exibição 

de ícones ou de emails). / F2
Alinhar texto à esquerda. / Ctrl+L
Centralizar texto. / Ctrl+E
Alinhar texto à direita. / Ctrl+R

E-mail

Para / Pressione
Alternar para Caixa de Entrada. / Ctrl+Shift+I
Alternar para Caixa de Saída. / Ctrl+Shift+O
Escolher a conta, a partir da qual enviar uma mensagem. 

/ Ctrl+Tab (com foco na caixa Para) e, em seguida, Tab para o 
botão Contas

Verificar nomes. / Ctrl+K
Enviar. / Alt+S
Responder a uma mensagem. / Ctrl+R
Responder a todos por uma mensagem. / Ctrl+Shift+R
Responder com solicitação de reunião. / Ctrl+Alt+R
Encaminhar uma mensagem. / Ctrl+F
Marcar uma mensagem como não sendo lixo eletrônico. / 

Ctrl+Alt+J
Exibir o conteúdo externo bloqueado (em uma mensagem). 

/ Ctrl+Shift+I
Postar em uma pasta. / Ctrl+Shift+S
Aplicar estilo normal. / Ctrl+Shift+N
Verificar novos emails. / Ctrl+M ou F9
Ir para a mensagem anterior. / Seta para Cima
Ir para a próxima mensagem. / Seta para Baixo
Criar uma mensagem (quando estiver no Email). / Ctrl+N
Criar uma mensagem (em qualquer modo de exibição do 

Outlook). / Ctrl+Shift+M
Abrir uma mensagem recebida. / Ctrl+O
Excluir e ignorar uma conversa. / Ctrl+Shift+D
Abrir o Catálogo de Endereços. / Ctrl+Shift+B
Adicionar um Sinalizador Rápido a uma mensagem fechada. 

/ Inserir
Exibir a caixa de diálogo Sinalizador para Acompanhamento. 

/ Ctrl+Shift+G
Marcar como lido. / Ctrl+Q
Marcar como não lido. / Ctrl+S

Abrir a dica de email na mensagem selecionada. / 
Ctrl+Shift+W

Localizar ou substituir. / F4
Localizar próximo. / Shift+F4
Enviar. / Ctrl+Enter
Imprimir. / Ctrl+P
Encaminhar. / Ctrl+F
Encaminhar como anexo. / Ctrl+Alt+F
Mostrar as propriedades do item selecionado. / Alt+Enter
Criar uma mensagem de multimídia / Ctrl+Shift+U
Marcar para Download. / Ctrl+Alt+M
Apagar a marca para Download. / Ctrl+Alt+U
Exibir andamento Enviar/Receber. / Ctrl+B (quando Enviar/

Receber estiver em andamento)

Questões

01. (CRQ - 1ª Região (PE) - Assistente Administrativo - 
IDHTEC/2015). Referente ao Outlook é INCORRETO afirmar:

(A) Para: nesse campo deve ser informado o endereço 
eletrônico a ser enviado o e-mail.

(B) Cc (cópia carbono): nesse campo o usuário deve 
informar os endereços eletrônicos para onde deseja enviar 
cópia da mensagem, ou seja, utiliza-se esse campo para enviar 
a mensagem para mais de uma pessoa. Onde se deve digitar os 
endereços adicionais de e-mail e separá-los com ponto e vírgula.

(C) Cco (cópia carbono oculta): serve para o usuário mandar 
mensagens para várias pessoas sem que elas fiquem sabendo 
para quem ele enviou a mensagem.

(D) Assunto: o usuário deve informar o assunto que a 
mensagem trata.

(E) Formatação: serve para formatar o texto da mensagem 
que irá enviar como mudar a cor do texto, a fonte, o tamanho 
da letra, fazer a correção ortográfica, definir negrito, sublinhado.

02. (TRE-MA - Técnico Judiciário - Operação de 
Computadores - IESES/2015). Analise as afirmativas abaixo 
com relação ao correio eletrônico. 

I. O e-mail surgiu antes que a Internet. 
II. O Outlook é um aplicativo de e-mail da Microsoft. 
III. Os protocolos POP3, IMAP e SMTP são utilizados para 

recebimento e envio de e-mails. 
IV. Para enviar um e-mail é obrigatório informar o campo 

assunto. 

Assinale a alternativa que indica o total de afirmativas 
corretas. 

(A) 2 corretas.
(B) 3 corretas.
(C) 4 corretas.
(D) 1 correta.

03. (MANAUSPREV - Técnico Previdenciário - Informática 
- FCC/2015). No Microsoft Office Outlook 2007, em português, 
para criar um contato com base em um e-mail recebido, devem-
se seguir os passos: 

- Abra ou exiba o e-mail que contém o nome a ser adicionado 
à lista de contatos. 

- Clique com o botão direito do mouse no nome do remetente 
que deseja transformar em contato e, em seguida, clique em

(A) Criar Novo Contato.
(B) Catálogo de Endereços e Adicionar a Contatos.
(C) Adicionar a Contatos do Outlook.
(D) Catálogo de Endereços e Adicionar Novo Contato.
(E) Contatos e Adicionar Novo Contato.

04. (MANAUSPREV - Técnico Previdenciário - Informática 
- FCC/2015). No Microsoft Office Outlook 2007, em português, 
ao clicar na opção Novo aparecerá uma janela na qual poderá 
ser redigida a mensagem a ser enviada e digitado(s) o(s) 
endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) da mensagem. Nesta 
janela, a partir da guia Mensagem, é possível

(A) anexar arquivo e definir a prioridade da mensagem
(B) solicitar confirmação de leitura e de entrega.
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(C) formatar fonte, parágrafo e estilo da mensagem.
(D) definir o formato da mensagem como HTML ou texto 

sem formatação.
(E) anexar arquivo e incluir o campo Cco.

05. (MANAUSPREV - Técnico Previdenciário - Informática 
- FCC/2015). Para enviar e receber mensagens de e-mail com o 
Microsoft Office Outlook é necessário adicionar as informações 
da conta de e-mail. O Microsoft Office Outlook 2007 suporta 
contas

(A) FTP e HTTP.
(B) SNMP e IMAP.
(C) POP3 e IMAP.
(D) POP3 e FTP.
(E) UDP e IMAP4.

Respostas

01. Resposta: B
Cc (cópia de carbono): nesse campo o usuário deve 

informar os endereços eletrônicos para onde deseja enviar 
cópia da mensagem, ou seja, utilizamos esse campo para enviar 
a mensagem para mais de uma pessoa. Devemos digitar os 
endereços adicionais de e-mail e separá-los com vírgulas.

02. Resposta: B
I. O e-mail surgiu antes que a Internet. (Correto). Sim o 

email sugiu antes da Intert, foi o email que contribuiu para o 
surgimento da Internet.

II. O Outlook é um aplicativo de e-mail da Microsoft. (Correto)
III. Os protocolos POP3, IMAP e SMTP são utilizados para 

recebimento e envio de e-mails. (POP3 e IMAP são usado para 
recebimento de e-mails, para envio apenas o SMTP. Logo questão 
falsa. Se tivesse respectivamente, até dava para considerar a 
questão válida)

IV. Para enviar um e-mail é obrigatório informar o campo 
assunto. (Não é obrigatório o preenchimento do campo assunto, 
ferramentas como Outlook deixam enviar sem o campo assunto)

03. Resposta:  C
- Abra ou exiba o e-mail que contém o nome a ser adicionado 

à lista de contatos. 
- Clique com o botão direito do mouse no nome do remetente 

que deseja transformar em contato e, em seguida, clique em
- Adicionar a Contatos do Outlook.

04. Resposta: A
(A) Anexar arquivo e definir a prioridade da mensage. Certo: 

ambos as possibilidades encontram-se na guia Mensagem.
(B) Solicitar confirmação de leitura e de entrega. Errado: 

encontra-se na guia Opções.
(C) Formatar fonte, parágrafo e estilo da mensagem. Errado: 

é através da guia Formatar texto; alguns recursos de fonte 
podem ser definidos por meio da guia Mensagem.

(D) Definir o formato da mensagem como HTML ou texto 
sem formatação. Errado: há o recurso para salvar mensagem 
como HTML no botão Office.

(E) Anexar arquivo e incluir o campo Cco. Errado: 
originalmente o campo CCo (cópia oculta) só é disponibilizado 
quando se seleciona o campo “Para” ou “CC”.

05. Resposta: C
FTP: é um protocolo utilizado para transferência de arquivos 

entre servidores de arquivos e computadores diferentes.
HTTP: protocolo utilizado para acesso a páginas web.
SNMP: protocolo utilizado para gerenciamento de 

computadores em uma rede.
IMAP: protocolo utilizado para recebimento de e-mails 

de servidores de e-mail. As mensagens baixadas por este 
protocolo são mantidas no servidor sem armazenamento local, 
permanente, no computador do usuário

POP3: protocolo utilizado para recebimento de e-mails de 
servidores de e-mail. As mensagens baixadas por este protocolo 
são removidas do servidor.

UDP: protocolo da camada de transporte do TCP/IP 

responsável pela entrega não confiável (sem conexão) de dados 
para aplicações.

5. Aplicativos para edição de 
textos e planilhas, geração de 
material escrito e multimídia 
(BrOffice e Microsoft Office). 

LibreOffice16

BrOffice era o nome adotado no Brasil da suíte para 
escritório gratuita e de código aberto OpenOffice.org. O BrOffice 
incluía seis aplicativos: um processador de textos (o Writer), 
uma planilha eletrônica de cálculos (o Calc), um editor de 
apresentações (o Impress), um editor de desenhos vetoriais (o 
Draw), um gerenciador de banco de dados (o Base) e um editor 
de fórmulas científicas e matemáticas (o Math).

O BrOffice.org, antigo nome adotado, passou a ser conhecido 
apenas como BrOffice, sem o sufixo, a partir de sua versão 3.3. 
A mudança no nome deveu-se à bifurcação do projeto original, 
OpenOffice.org, que culminou na criação do LibreOffice, projeto 
ao qual o BrOffice alinhou-se a partir de então. No intuito de 
obter um desenvolvimento mais avançado, grande parte dos 
desenvolvedores do projeto original migraram exclusivamente 
para o LibreOffice, uma vez que se mostravam descontentes com 
o rumo dado pela Oracle ao projeto desde que a empresa adquiriu 
a Sun Microsystems, até então a principal patrocinadora. 
Após a decisão da comunidade brasileira em extinguir a 
Associação BrOffice.org, uma ONG criada com o intuito de 
apoiar juridicamente a comunidade do OpenOffice.org no 
Brasil, a comunidade concordou em adotar o nome LibreOffice, 
já adotado mundialmente pelo projeto, também para o projeto 
brasileiro. A versão 3.4, sucessora da versão 3.3.2, já apresentava 
o nome internacional do projeto, oficializando a transição do 
nome do projeto. Além da tradução da suíte, a comunidade 
brasileira focou-se em desenvolver diversos projetos ligados 
aos programas, dando continuidade ao desenvolvimento após a 
extinção do nome BrOffice.

O LibreOffice é uma potente suíte office; sua interface 
limpa e suas poderosas ferramentas libertam sua criatividade 
e melhoram sua produtividade. O LibreOffice incorpora várias 
aplicações que a tornam a mais avançada suíte office livre e de 
código aberto do mercado. O processador de textos Writer, a 
planilha Calc, o editor de apresentações Impress, a aplicação de 
desenho e fluxogramas Draw, o banco de dados Base e o editor 
de equações Math são os componentes do LibreOffice.

16  Fonte: https://pt-br.libreoffice.org/descubra/libreoffice/
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Writer (editor de textos)17

Writer é o componente de processamento de textos do 
LibreOffice. Além dos recursos usuais de um processador 
de textos (verificação ortográfica, dicionário de sinônimos, 
hifenização, autocorreção, localizar e substituir, geração 
automática de sumários e índices, mala direta e outros), o Writer 
fornece essas características importantes:

- Modelos e estilos 
- Métodos de layout de página, incluindo quadros, colunas 

e tabelas
- Incorporação ou vinculação de gráficos, planilhas e outros 

objetos
- Ferramentas de desenho incluídas
- Documentos mestre para agrupar uma coleção de 

documentos em um único documento
- Controle de alterações durante as revisões
- Integração de banco de dados, incluindo bancos de dados 

bibliográficos
- Exportação para PDF, incluindo marcadores
- E muito mais

Com o LibreOffice Writer você pode:
- produzir documentos de texto contendo figuras, tabelas ou 

gráficos. Você pode então salvar o documento em uma variedade 
de formatos, incluindo o padrão OpenDocument (ODF), o 
formato .doc do Microsoft Word ou HTML. Você também pode 
exportar seu documento para o formato Portable Document 
Format (PDF)

- criar documentos básicos, como memorandos, faxes, 
cartas, currículos e malas diretas, bem como documentos 
longos, complexos ou divididos em várias partes, acrescidos de 
bibliografia, tabelas de referência e índices.

- utilizar recursos úteis como um verificador ortográfico, 
um dicionário de sinônimos, a Autocorreção, e a hifenização 
bem como uma variedade de modelos para quase todas as 
finalidades. Você também pode criar seu próprios modelos 
utilizando os assistentes.

- acessar diversas opções para criar documentos. Utilize a 
janela Estilos e formatação para criar, atribuir e modificar estilos 
para parágrafos, caracteres individuais, quadros e páginas. Além 
disso, o Navegador lhe ajudará a mover-se rapidamente pelos 
documentos, permitirá ver o documento em uma exibição de 
estrutura de tópicos e acompanhar os objetos inseridos no 
documento.

Você também pode criar vários índices e sumários em 
documentos de texto. Você pode definir a estrutura e a aparência 
dos índices e sumários de acordo com suas necessidades. Os 
hiperlinks e marcadores ativos permitem saltar diretamente 
17	 	 Fonte:	 https://help.libreoffice.org/Writer/Welcome_to_the_
Writer_Help/pt-BR

para os itens correspondentes no texto.
- a realização da função de cálculo integrada que o ajudará 

a executar cálculos sofisticados ou vínculos lógicos. Você pode 
facilmente criar uma tabela em um documento de texto para 
executar cálculos.

- criar desenhos, figuras, legendas e outros tipos de desenhos 
diretamente em documentos de texto.

- inserir figuras de diferentes formatos em seu documento 
de texto, incluindo figuras em formato JPG ou GIF. Além disso, a 
Galeria fornece uma coleção de cliparts e a Galeria do Fontwork 
permite criar efeitos de fontes notáveis.

- configurá-la de acordo com as suas preferências, incluindo 
a personalização de ícones e de menus. Você pode posicionar 
várias janelas de programas, como por exemplo, Estilos e 
formatação ou Navegador, como janelas flutuantes em qualquer 
ponto da tela. Você também pode encaixar algumas janelas na 
borda do espaço de trabalho.

- utilizando o recurso arrastar e soltar lhe permite trabalhar 
de forma rápida e eficiente com documentos de texto no 
LibreOffice. Por exemplo, você pode arrastar e soltar objetos, 
como figuras da Galeria, de um local para o outro no mesmo 
documento ou entre documentos abertos do LibreOffice.

- utilizar sistema de Ajuda on-line como uma referência 
completa para os aplicativos do LibreOffice incluindo as 
instruções para tarefas simples e complexas.

Tela Inicial do Libre Office 4.4

Menu

A janela contendo o documento que você deseja trabalhar 
deve estar selecionada para que seja possível utilizar os 
comandos de menu. Da mesma forma, será necessário selecionar 
um objeto no documento para poder utilizar os comandos de 
menu associados ao objeto.

Os menus são contextuais, o que significa que os itens de 
menu disponíveis são aqueles que são relevantes ao trabalho que 
está sendo realizado no momento. Se o cursor estiver localizado 
em um texto, todos os itens de menu necessários à edição do 
texto estarão disponíveis. Se houver figuras selecionadas em um 
documento, você verá todos os itens de menu que podem ser 
utilizados para a edição de figuras.
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Arquivo
Esses comandos se aplicam ao documento atual, abre um 

novo documento ou fecha o aplicativo.

Editar
Este menu contém comandos para editar o conteúdo do 

documento atual.
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Exibir
Este menu contém comandos para controlar a exibição do 

documento na tela.

Inserir
O menu Inserir contém os comandos necessários para inserir 

novos elementos no seu documento. Isso inclui seções, notas 
de rodapé, anotações, caracteres especiais, figuras e objetos de 
outros aplicativos.
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Formatar
Contém comandos para formatar o layout e o conteúdo de 

seu documento.

Tabela
Mostra comandos para inserir, editar e excluir uma tabela 

dentro de um documento de texto.
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Ferramentas
Contém ferramentas de verificação ortográfica, uma galeria 

de objetos artísticos que podem ser adicionados ao documento, 
bem como ferramentas para configurar menus e definir 
preferências do programa.

Janela
Contém comandos para manipulação e exibição de janelas 

de documentos.

Ajuda
O menu da Ajuda permite iniciar e controlar o sistema de 

Ajuda do LibreOffice.

Questões

01. (SSP-AM - Assistente Operacional – FGV/2015 - 
Adaptada). João digitou uma lista com os nomes dos seus alunos, 
com as respectivas notas, numa tabela em um documento criado 
no LibreOffice Writer 4.5. Há próximo de 60 nomes na lista, e 
João gostaria de: 

I. ordenar a lista em ordem alfabética; 
II. mostrar a média da turma ao final da lista; 
III. ajustar a tabela completa numa única página para 

impressão; 
IV. preparar um arquivo HTML desse material para 

publicação no site;
V. preparar um arquivo PDF para enviar para a Secretaria da 

escola. 

As ações que podem ser fácil e rapidamente realizadas por 
meio de recursos disponíveis na interface do próprio Writer são:

(A) somente I e II;
(B) somente I e III;
(C) somente III e V;
(D) somente I, III, IV e V;
(E) I, II, III, IV e V.

02. (SSP-AM - Assistente Operacional – FGV/2015 - 
Adaptado). João abriu um novo documento no LibreOffice 
Writer 4.5, instalado de modo padronizado, e digitou uma 
sequência de teclas de tal forma que a parte superior esquerda 
da região do texto na tela exibida mostrou-se como na figura 
abaixo.

O texto digitado por João foi:
(A) o termo “Primeiras palavras”;
(B) o termo “Primeiras.palavras” seguido da tecla “Enter”;
(C) o termo “Primeiras.palavras”;
(D) o termo “Primeiras palavras” seguido da tecla “Enter”;
(E) a tecla “Enter” seguida do termo “Primeiras.palavras”.

03. (UFRJ - Assistente em Administração - PR-4 
Concursos/2015 - Adaptada). Usando LibreOffice Writer 4.5, 
um usuário clicou no botão representado abaixo. Esse botão é 
usado para:

(A) criar um hiperlink.
(B) inserir uma referência
(C) acessar a galeria de imagens.
(D) exportar o documento como PDF.
(E) exportar o documento como HTML.

04. (UFRJ - Assistente em Administração - PR-4 
Concursos/2015 - Adaptado). A imagem a seguir contém 
objetos exibidos na barra de ferramenta de formatação do 
LibreOffice Writer 4.5. O objeto identificado pelo número “1” é 
usado para:
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(A) aplicar um estilo no texto selecionado.
(B) alterar somente a fonte do texto selecionado.
(C) alterar somente o alinhamento do texto selecionado
(D) alterar somente o tamanho da fonte do texto selecionado
(E) alterar somente o espaçamento entre linhas do texto 

selecionado.

05. (PM-MG – Soldado - PM-MG/2015). Identifique 
corretamente, na coluna seguinte, a sequência dos itens 
selecionados na figura por meio da numeração em destaque. 
A seguir, marque a alternativa que contém a sequência de 
respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo:

(    ) Barra de rolagem
(    ) Barra de título
(    ) Barra de ferramentas
(    ) Barra de status
(    ) Barra de menu
(A) 3, 1, 2, 5, 4
(B) 3, 5, 1, 2, 4
(C) 3, 5, 1, 4, 2
(D) 3, 4, 2, 5, 1

Respostas

01. Resposta: E
Todas as ações são possíveis no Writer (editor de textos do 

LibreOffice). 
I. Tabela, Classificar. 

Selecione todo o texto que será classificado, no menu clique 
na opção tabela e sem seguida em classificar.

No exemplo a classificação é realizada pelo nome do aluno 
que está na primeira coluna. Escolha como será classificado na 
opção ordem. E clique em Ok.

II. Tabela, Fórmulas. 

Clique no menu Tabela, e em seguida na opção Fórmula.

Para calcular a média clique no item Fórmula, selecione a 
opção Funções estatísticas e em seguida a opção Média.
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Agora selecione todas as linha de onde a média será obtida e 
clique em definir fórmula para finalizar.

Exemplo de fórmula no Writer

III. Arquivo, Visualizar Impressão.

Vá até o menu Arquivo e clique na opção Visualizar 
impressão.

Agora clique na opção imprimir

Selecione a aba Layout da página e na opção páginas por 
folha selecione o número de páginas desejado.

IV. Arquivo, Salvar como. 
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Clique no menu Arquivo e em seguida no opção Salvar como.

Vá até a opção salvar como tipo e selecione a opção 
Documento HTML

V. Arquivo, Exportar como PDF.

Vá até o menu arquivo e selecione a opção Exportar como 
PDF.

Configure as opções de sua preferência e clique em exportar.

De um nome ao arquivo e clique em Salvar.

02. Resposta: D
Página Inicial >> Mostrar Tudo (Ctrl+*): mostrar marcas de 

parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos.

03. Reposta: A.
Este atalho é usado para acessar páginas de internet, 

selecione o texto e clique no ícone de hyperlink.
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Ícone usado para hyperlink

Janela para configuração do hyperlink, basta colar o endereço 
no campo Destino.

04. Resposta: A
O recurso 1 é para aplicar um estilo no texto selecionado. O 

recurso 2 é para alterar somente a fonte do texto selecionado. 
O recurso 3 é para alterar somente o tamanho da fonte do texto 
selecionado.

05. Resposta: C

Word 2007 

O Word 2007 em comparação com seu antecessor o 2003 
teve uma grande mudança no quesito visual, exibindo um novo 
viasual para os menus, agora divididos em abas. O formato do 
arquivo de texto também foi alterado, sendo agora utilizado o 
.docx na extensão dos arquivos e não mais o .doc, isso fez com 
que os arquivos da nova versão ocupem menos espaço no HD 
do usuário.

Agora também é possível converter seus documentos do 
Word em PDF ou em XPS

O Office Word 2007 oferece suporte à exportação do arquivo 
nos seguintes formatos:

Portable Document Format (PDF) - O PDF é um formato de 
arquivo eletrônico de layout fixo que preserva a formatação 
do documento e habilita o compartilhamento de arquivo. O 
formato PDF garante que quando o arquivo for visualizado on-
line ou impresso, ele retém exatamente o formato pretendido e 
que os dados no arquivo não possam ser facilmente alterados. 
O formato PDF também é usado para documentos que serão 
reproduzidos usando métodos de impressão comercial.

Salvar um arquivo no formato PDF
Clique no Botão do Microsoft Office, apontar para a seta ao 

lado de Salvar Como e, em seguida, clique PDF ou XPS.
Na lista Nome do Arquivo, digite ou selecione um nome para 

o documento.
Na lista Salvar como tipo, clique em PDF.
Se desejar abrir o arquivo imediatamente após salvá-lo, 

marque a caixa de seleção Abrir arquivo após publicação. Esta 
caixa de seleção estará disponível somente se você tiver um 
leitor PDF instalado em seu computador.

Ao lado de Otimizar para, execute um destes procedimentos, 
dependendo do que for mais importante para você, tamanho do 
arquivo ou qualidade de impressão:

Se o documento exigir uma alta qualidade de impressão, 
clique em Padrão (publicação online e impressão).

Se a qualidade de impressão for menos importante do que 
o tamanho do arquivo, clique em Tamanho mínimo (publicação 
online).

Clique em Opções para definir o intervalo de páginas a ser 
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impresso, decidir se a marcação deverá ser impressa e selecionar 
as opções de saída. (Localize links para obter mais informações 
sobre essas opções na seção Consulte Também.) Clique em OK.

Clique em Publicar.

XML Paper Specification (XPS) - XPS é um formato de arquivo 
eletrônico que preserva a formatação de documento e habilita 
o compartilhamento de arquivos. O formato XPS garante que 
quando o arquivo for visualizado on-line ou impresso, ele retém 
exatamente o formato pretendido e que os dados no arquivo não 
possam ser facilmente copiados ou alterados.

Salvar um arquivo no formato XPS
Clique no Botão Microsoft Office, aponte para a seta ao lado 

de Salvar como e clique em PDF ou XPS.
Na lista Nome do Arquivo, digite ou selecione um nome para 

o documento.
Na lista Salvar como tipo, clique em XPS.
Ao lado de Otimizar para, execute um destes procedimentos, 

dependendo do que for mais importante para você, tamanho do 
arquivo ou qualidade de impressão:

Se o documento exigir uma alta qualidade de impressão, 
clique em Padrão (publicação online e impressão).

Se a qualidade de impressão for menos importante do que 
o tamanho do arquivo, clique em Tamanho mínimo (publicação 
online).

Clique em Opções para definir o intervalo de páginas a ser 
impresso, decidir se a marcação deverá ser impressa e selecionar 
as opções de saída. (Localize links para obter mais informações 
sobre essas opções na seção Consulte Também.) Clique em OK.

Clique em Publicar.

Ir além dos documentos

Agora, mais do que nunca, quando os computadores e arquivos 
estão interconectados, compensa armazenar os documentos em 
arquivos menores, mais robustos e que suportem uma ampla 
variedade de plataformas. Para atender essa necessidade, o 
Versão do 2007 Office atingiu um novo estágio em sua evolução 
de suporte a XML. O novo formato de arquivo com base em XML 
permite que os arquivos do Office Word 2007 sejam menores, 
mais robustos e extremamente integrados com sistemas de 
informações e fontes dados externas.

Reduza os tamanhos dos arquivos e melhore a 
recuperação de corrupção

O novo formato XML do Word é um formato de arquivo 
compactado e segmentado que oferece uma redução dramática 
no tamanho do arquivo e ajuda a garantir que os arquivos 
danificados ou corrompidos possam ser recuperados com mais 
facilidade.

Conecte seus documentos com as informações 
comerciais

Nos seus negócios, você cria documentos para comunicar 
dados comerciais importantes. É possível economizar tempo 
e reduzir o risco de erros automatizando o processo dessa 
comunicação. Crie documentos inteligentes dinâmicos que 
se atualizam automaticamente usando novos controles de 
documento e vínculo de dados para se conectar com os seus 
sistemas back-end.

Gerenciar propriedades do documento no painel de 
informações do documento

O Painel de Informações do Documento facilita a visualização 
e a edição das propriedades do documento enquanto você 
trabalha no documento do Word. O Painel de Informações 
do Documento é exibido na parte superior do documento do 
Word. Você pode usá-lo para visualizar e editar as propriedades 
do documento do Microsoft Office padrão e as propriedades 
de arquivos salvos em um servidor de gerenciamento de 
documentos. Se você usar o Painel de Informações do Documento 
para editar as propriedades de um documento do servidor, as 
propriedades atualizadas serão salvas diretamente no servidor.

Por exemplo, você pode ter um servidor que mantém o 
controle do status do editorial de um documento. Ao dar os 
toques finais em um documento, é possível abrir o Painel de 
informações do documento para alterar o status do editorial do 
documento de Rascunho para Final. Ao salvar o documento de 
volta no servidor, a alteração no status do editorial é atualizada 
no servidor.

Se você armazenar modelos de documentos em uma 
biblioteca em um servidor do Windows SharePoint Services 
3.0, a biblioteca poderá incluir propriedades personalizadas 
que armazenam informações sobre os modelos. Por exemplo, 
sua empresa pode exigir a categorização dos documentos da 
biblioteca pelo preenchimento de uma propriedade Categoria. 
Ao usar o Painel de Informações do Documento, é possível editar 
propriedades como essa diretamente no ambiente do Word.

Formatar texto usando a Minibarra de Ferramentas
A Minibarra de Ferramentas aparece automaticamente 

quando você seleciona o texto e quando você clicar com o botão 
direito do mouse no texto.

Minibarra de Ferramentas

Selecione o texto que você deseja formatar.
Mova o ponteiro do mouse para a Minibarra de Ferramentas 

e faça as alterações desejadas na formatação.

Reutilizar formatação
Use o Pincel para copiar a formatação do texto de uma área 

do documento e aplicá-la a outra.
Selecione o texto que possui a formatação que você deseja 

aplicar a outras áreas.
Na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferência, 

clique em Pincel...

OBSERVAÇÃO: Para aplicar o formato do texto a várias 
áreas, clique duas vezes em Pincel. Quando terminar de aplicar a 
formatação, clique em Pincel novamente ou pressione ESC.

Exibir realce na tela e na impressão
Clique no Botão Microsoft Office Imagem do botão do Office 

e, em seguida, clique em Opções do Word.
Clique em Exibir.
Em Opções para exibição de página, marque ou desmarque a 

caixa de seleção Mostrar marcas de marca-texto.

Formatando tabelas
Para limpar o conteúdo de uma tabela, selecione a tabela e 

pressione DELETE.
Para remover uma tabela e seu conteúdo, selecione a tabela 

e pressione BACKSPACE.
Para adicionar uma linha ao final de uma tabela, clique na 

última célula e pressione a tecla TAB.
Para inserir um caractere de tabulação em uma célula de 

tabela, clique na célula e pressione CTRL+TAB.
Para numerar as linhas em uma tabela, selecione a coluna 

esquerda e, na guia Início, no grupo Parágrafo, clique em 
Numeração.

Para numerar as colunas em uma tabela, selecione a linha 
superior e, na guia Início, no grupo Parágrafo, clique em 
Numeração.

Para inserir uma linha em branco antes de uma tabela, clique 
antes de qualquer texto na célula superior esquerda da tabela e 
pressione ENTER.

Para mover uma linha de tabela e seu conteúdo para cima ou 
para baixo, selecione a linha e pressione ALT+SHIFT+SETA PARA 
CIMA ou ALT+SHIFT+SETA PARA BAIXO.
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Salvar as tabelas mais utilizadas na galeria de Tabelas 

Rápidas
Selecione a tabela.
Na guia Inserir, no grupo Tabelas, clique em Tabela, aponte 

para Tabelas Rápidas e, em seguida, clique em Salvar Seleção na 
Galeria de Tabelas Rápidas.

Editando e revisando documentos.
Para comparar duas versões de um documento e descobrir 

o que foi alterado, use a opção que permite gerar documentos 
com alterações. Na guia Revisar, no grupo Comparar, clique em 
Comparar e, em seguida, clique em Comparar novamente. Para 
obter mais informações, consulte Comparar documentos com a 
opção de geração de documentos com alterações.

Para mesclar documentos e alterações de vários documentos 
em um único documento, na guia Revisar, no grupo Comparar, 
clique em Comparar e, em seguida, clique em Combinar.

Para comparar documentos lado a lado, abra os dois 
documentos a serem exibidos. Na guia Exibir, no grupo Janela, 
clique em Exibir Lado a Lado.

Para ver as duas partes de um documento simultaneamente, 
na guia Exibir, no grupo Janela, clique em Dividir.

Para retornar ao local da última edição, pressione SHIFT+F5.

Configurar um documento
Começar com um documento básico no Microsoft Office 

Word 2007 é tão fácil quanto abrir um documento novo ou 
existente e começar a digitar. Esteja você começando um 
documento do zero ou retrabalhando um documento existente, 
é possível seguir alguns passos básicos para garantir resultados 
de alta qualidade e concluir um documento profissional, bem 
elaborado rapidamente.

Os principais elementos de um documento complexo incluem 
cabeçalhos e rodapés, números de página, citações, equações, 
uma bibliografia, um sumário e um índice. Você também pode 
empregar qualquer um desses elementos para criar um modelo 
de documento, que você pode usar repetidamente. É possível 
obter mais informações sobre todos esses elementos adicionais 
de documentos digitando qualquer um dos seguintes termos na 
caixa Pesquisa enquanto você está usando o Word.

Abrir um novo documento e começar a digitar
Abrir um documento em branco
Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em 

Novo.
Clique duas vezes em Documento em branco.

Iniciar um documento a partir de um modelo
Para usar um modelo como ponto de partida, siga um destes 

procedimentos:
Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em 

Novo.
Em Modelos, siga um destes procedimentos:
- Clique em Modelos Instalados para selecionar um modelo 

que esteja disponível em seu computador.

- Clique em um dos links em Microsoft Office Online, como 
Panfletos ou Cartas e papel timbrado.

- OBSERVAÇÃO: Para fazer o download de um modelo 
listado em Microsoft Office Online, você deve estar conectado à 
Internet.

Salvar e reutilizar modelos
Se você fizer alterações em um modelo que foi baixado 

por download, será possível salvá-lo em seu computador e 
usá-lo novamente. É fácil encontrar todos os seus modelos 
personalizados clicando em Meus modelos na caixa de diálogo 
Novo Documento. Para salvar um modelo na pasta Meus 
modelos, siga este procedimento:

Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em 
Salvar como.

Na caixa de diálogo Salvar como, clique em Modelos 
Confiáveis.

Na lista Salvar como tipo, selecione Modelo do Word.

Digite um nome para o modelo na caixa Nome do arquivo e 
clique em Salvar.

Alterar margens de páginas

Se você estiver alterando as margens de um documento 
inteiro dividido em seções, pressione CTRL+A para selecionar o 
documento inteiro antes de começar.

Na guia Layout da Página, no grupo Configurar Página, clique 
em Margens.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Siga um destes procedimentos:
- Clique no tipo de margem desejado. Para selecionar a 

largura de margem mais comum, clique em Normal.

- Clique em Margens Personalizadas e, em seguida, nas 
caixas Superior, Inferior, Esquerda e Direita, digite novos valores 
para as margens.

Alterar as margens padrão
Você pode alterar as margens padrão que o Microsoft Office 

Word usa para todos os novos documentos em branco.
- Depois de selecionar uma nova margem para o documento, 

clique em Margens no grupo Configurar Página novamente e, em 
seguida, clique em Margens Personalizadas.

- Na caixa de diálogo Configurar Página, clique em Padrão.

As novas configurações padrão são salvas no modelo em 
que o documento se baseia. Cada novo documento baseado 
nesse modelo automaticamente usa as novas configurações de 
margem.

OBSERVAÇÃO: A nova configuração de margem padrão não 
aparecerá na lista de configurações de margem da galeria.

Alterar o espaçamento entre linhas
Se uma linha contiver um caractere de texto, um elemento 

gráfico ou uma fórmula grande, o Microsoft Office Word aumenta 
o espaçamento dessa linha.

Selecione o parágrafo para o qual deseja alterar o 
espaçamento entre linhas.

Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique em 
Espaçamento entre Linhas.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Siga um destes procedimentos:
- Para aplicar uma nova configuração, clique no número 

desejado de espaços da linha.
- Por exemplo, se você clicar em 1.0, o texto selecionado terá 

espaçamento simples.
- Para definir medidas de espaçamento mais precisas, clique 

em Opções de Espaçamento entre Linhas e selecione as opções 
desejadas em Espaçamento entre linhas.
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Opções de espaçamento entre linhas
Simples: Essa opção acomoda a maior fonte na linha, além 

de uma pequena quantidade de espaço adicional. A quantidade 
de espaço adicional varia de acordo com a fonte usada.

1,5 linhas: Essa opção é uma vez e meia maior que o 
espaçamento simples entre linhas.

Duplo: Essa opção é duas vezes o espaçamento simples 
entre linhas.

Pelo menos: Essa opção define o espaçamento mínimo 
entre as linhas que é necessário para acomodar a maior fonte ou 
elemento gráfico na linha.

Exatamente: Essa opção define um espaçamento fixo entre 
linhas que o Word não ajusta.

Múltiplos: Essa opção define um espaçamento entre linhas 
que é aumentado ou diminuído, com relação a um espaçamento 
simples, de acordo com uma porcentagem especificada. Por 
exemplo, se você definir o espaçamento como 1,2, o espaço será 
aumentado em 20%.

Mover texto ou desfazer alterações
Mover ou copiar texto e elementos gráficos
Selecione o item que você deseja mover ou copiar.
Siga um destes procedimentos:
- Para mover o item, pressione CTRL+X.
- Para copiar o item, pressione CTRL+C.

Se desejar mover ou copiar o item para outro documento, 
alterne para esse documento.

Clique no lugar em que você deseja que o item seja exibido.
Pressione CTRL+V.
Para ajustar o formato dos itens que foram colados, clique 

no botão Opções de Colagem que aparece logo abaixo da seleção 
que você colou e, em seguida, clique na opção desejada.

Botão Opções de Colagem

Desfazer erros
Na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, clique em 

Desfazer Imagem do Botão.

Imagem botão desfazer

O Word exibe a ação mais recente que você pode desfazer.
Clique em Desfazer ou pressione CTRL + Z. Se desejar 

desfazer uma ação diferente, clique na seta ao lado de Desfazer 
e, em seguida, clique na ação na lista das ações mais recentes.

Ao desfazer uma ação, você também desfaz todas as ações 
acima dela na lista.

OBSERVAÇÃO: Se você mais tarde decidir que não deseja 
desfazer uma ação, clique em Refazer na Barra de Ferramentas 
de Acesso Rápido ou pressione CTRL+Y.

Imagem botão refazer

Adicionar e excluir páginas

Adicionar uma página
Clique no local onde deseja inserir uma nova página no seu 

documento.
A página inserida aparecerá exatamente antes do cursor.
Na guia Inserir, no grupo Páginas, clique em Página em 

Branco.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Combinar duas páginas
Você pode combinar duas páginas colocando o cursor entre 

as duas páginas e pressionando BACKSPACE.

Excluir uma página em branco
Siga um destes procedimentos:
- Para excluir uma página em branco em seu documento, 

coloque o cursor no início da página que deseja excluir e, em 
seguida, pressione BACKSPACE.

- Para excluir uma página em branco no fim do documento, vá 
para o fim do documento e exclua todas as marcas de parágrafo 
adicionais. Se você ainda vir uma quebra de página, selecione a 
quebra e pressione DELETE.

- OBSERVAÇÃO: Certifique-se de estar no modo de exibição 
de rascunho (na guia Exibir, no grupo Modos de Exibição de 
Documento, clique em Rascunho). Se as marcas de parágrafo 
(¶) não estiverem visíveis, clique em Mostrar/Ocultar Marca de 
parágrafo no grupo Parágrafo na guia Início.

Adicionar formatação, estilos e temas básicos
O Office Word 2007 oferece maneiras fáceis de alterar a 

formatação em um documento, inclusive fontes e estilos. No 
entanto, para obter um documento de aparência profissional 
em muito pouco tempo, você pode usar temas que selecionam a 
combinação correta de fontes e cores para você.

Alterar o tamanho do texto
No Office Word 2007, você pode usar a Minibarra 

de Ferramentas de opções de formatação para formatar 
texto rapidamente. A Minibarra de Ferramentas aparece 
automaticamente quando você seleciona texto. Ela também 
aparece com o menu quando você seleciona texto e, em seguida, 
clica com o botão direito do mouse.

Selecione o texto que deseja alterar e, em seguida, mova o 
cursor para a Minibarra de Ferramentas que aparece com a sua 
seleção de texto.

Siga um destes procedimentos:
- Para aumentar o texto, clique em Aumentar Fonte ou 

pressione CTRL+SHIFT+>.
- Para diminuir o texto, clique em Reduzir Fonte ou pressione 

CTRL+SHIFT+<.

OBSERVAÇÃO: Você também pode alterar o tamanho da 
fonte no grupo Fonte da guia Início.

Aplicar um estilo
Aplicar um estilo a uma seleção de texto no Office Word 

2007 é tão fácil quanto clicar em um botão na Minibarra de 
Ferramentas que aparece quando você seleciona texto.

- Selecione o texto ao qual você deseja aplicar um estilo.
Por exemplo, você pode selecionar um texto que deseja 

transformar em um título. Se desejar alterar o estilo de um 
parágrafo inteiro, clique em qualquer parte do parágrafo.

- Mova o cursor para a Minibarra de Ferramentas que 
aparece com a sua seleção de texto, clique para abrir a galeria de 
Estilos Rápidos e, em seguida, clique no estilo desejado.
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Galeria de Estilos Rápidos

Por exemplo, se você selecionar o texto em que deseja aplicar 
um estilo de título, clique no estilo denominado Título na galeria 
de Estilos Rápidos.

OBSERVAÇÃO: Você pode ver qual será a aparência do texto 
com um estilo específico posicionando o cursor sobre o estilo 
que deseja visualizar.

OBSERVAÇÃO (Se o estilo desejado não aparecer na galeria 
de Estilos Rápidos, clique em Aplicar Estilos na parte inferior 
da galeria de Estilos Rápidos ou pressione CTRL+SHIFT+S para 
abrir o painel de tarefas Aplicar Estilos. Em Nome do Estilo, 
digite o nome do estilo que deseja aplicar. A lista de Estilos 
mostra apenas aqueles estilos que você já usou no documento, 
mas é possível digitar o nome de qualquer estilo definido para 
o documento.

Você também pode aplicar estilos da galeria de Estilos 
Rápidos no grupo Estilos da guia Início.)

Alterar um conjunto de Estilos Rápidos
Você pode alterar totalmente a aparência do seu documento 

alterando o conjunto de Estilos Rápidos usado. Se não gostar 
da aparência dos estilos selecionados, você pode selecionar um 
conjunto diferente da galeria de estilos ou alterar um conjunto 
de estilos de acordo com a sua preferência.

Alterar o conjunto de Estilos Rápidos
Na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clique em Alterar 

Estilos.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Aponte para Conjunto de Estilos e, em seguida, clique no 
conjunto de estilos desejado, como Formal.

OBSERVAÇÃO: Você pode visualizar qualquer estilo definido 
apontando para o estilo e visualizando as alterações de estilo em 
seu documento.

Criar um Estilo Rápido

Estilos Rápidos são conjuntos de estilos criados para serem 
usados em conjunto. Embora um conjunto de Estilo Rápido 
provavelmente contenha todos os estilos necessários para criar 
um documento, convém adicionar um novo estilo. Você também 
pode criar estilos adicionais, como uma nova tabela ou um novo 
estilo de lista.

- Selecione o texto que deseja criar como um novo estilo.
Por exemplo, talvez você deseje que a palavra negócios 

apareça sempre em negrito e vermelho em seu documento.
- Na Minibarra de Ferramentas que aparece acima da sua 

seleção, clique em Negrito e Vermelho para formatar o texto.
- Clique com o botão direito do mouse na seleção, clique em 

Estilos e, em seguida, clique em Salvar Seleção como Novo Estilo 
Rápido.

- Dê um nome ao estilo — por exemplo, negócios — e, em 
seguida, clique em OK.

O estilo negócios criado aparece na galeria de Estilos Rápidos 
com o nome que você deu, pronto para ser usado quando você 
desejar que texto apareça em negrito e vermelho.

Aplicar um tema
As alterações de tema são uma maneira de refinar e 

individualizar a aparência do conjunto de Estilos Rápidos que 
você escolheu para o seu documento. Experimentando estilos, 
fontes e cores, você pode encontrar a aparência que funciona 
com os seus documentos.

Aplicar um tema de fonte predefinido
Você pode alterar as fontes do documento selecionando um 

novo tema de fonte. Ao escolher um novo tema de fonte, você 
altera a fonte do título e do corpo de texto do documento em que 
está trabalhando.

Na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clique em Alterar 
Estilos.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Aponte para Fontes e clique no tema de fonte interno que 
deseja usar.

Criar um tema de fonte personalizado
Na guia Layout da Página, no grupo Temas, clique em Fontes 

do Tema.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Clique em Criar Novas Fontes de Tema.
Selecione as fontes e os tamanhos que deseja usar nas listas 

Fonte do título e Fonte do corpo.
A amostra é atualizada com as fontes selecionadas.
Na caixa Nome, digite um nome para o novo tema de fonte.
Clique em Salvar.

Aplicar um tema de cor predefinido
Você pode alterar as cores do documento selecionando um 

novo tema de fonte. Quando você escolhe um novo tema de cor, o 
Word automaticamente formata várias partes do seu documento 
com cores criadas para funcionarem juntas.

Na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clique em Alterar 
Estilos.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Aponte para Cores e clique no tema de cores que deseja usar.

OBSERVAÇÃO: Se você adicionou um estilo personalizado 
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com uma cor definida, alterar o tema de cores pode alterar a cor 
do seu estilo personalizado.

Criar um tema de cores personalizado
Quando você aplica um tema de cores e, em seguida, altera 

uma ou mais cores do documento, essas alterações afetam 
imediatamente o documento ativo. Se desejar aplicar as 
alterações a novos documentos, você pode salvá-las como um 
tema de cores personalizado.

Na guia Layout da Página, no grupo Temas, clique em Cores 
do Tema.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Clique em Criar Novas Cores de Tema.
Em Cores do Tema, selecione as cores que deseja usar.
- Para ver a aparência das cores selecionadas no documento, 

clique em Visualização. O exemplo no painel de Visualização será 
alterado para mostrar uma visualização da sua seleção de cores.

Na caixa Nome, digite um nome para o novo tema de cores.
Clique em Salvar.

Criar listas
O Word pode criar automaticamente listas numeradas 

e com marcadores à medida que você digita ou você pode 
adicionar rapidamente marcadores ou números a linhas de texto 
existentes.

Digitar uma lista numerada ou com marcadores
Digite * (asterisco) para iniciar uma lista com marcadores ou 

digite 1. para iniciar uma lista numerada e pressione BARRA DE 
ESPAÇOS ou a tecla TAB.

Digite qualquer texto desejado.
Pressione ENTER para adicionar o próximo item de lista.
O Word insere automaticamente o próximo marcador ou 

número.
Para terminar a lista, pressione ENTER duas vezes ou 

pressione BACKSPACE para excluir o último marcador ou 
número da lista.

Se os marcadores e a numeração não começarem 
automaticamente

Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em 
Opções do Word.

Clique em Revisão de Texto.
Clique em Opções de AutoCorreção e, em seguida, clique em 

AutoFormatação ao Digitar.
Em Aplicar ao digitar, marque a caixa de seleção Listas com 

marcadores automáticos e a caixa de seleção Listas numeradas 
automáticas.

Adicionar marcadores ou numeração a uma lista
Selecione os itens aos quais você deseja adicionar 

marcadores ou numeração.
Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique em 

Marcadores ou Numeração.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Para obter mais estilos de marcadores e formatos de 

numeração, clique na seta ao lado de Marcadores ou Numeração.

OBSERVAÇÃO: Você pode mover uma lista inteira para a 
esquerda ou para a direita. Clique no primeiro marcador ou 
número da lista e arraste-o para um novo local. A lista inteira é 
movida à medida que você arrasta.

Distribuir os itens em uma lista
Você pode aumentar o espaço entre as linhas em todas as 

suas listas desmarcando uma caixa de seleção.
Na guia Início, no grupo Estilos, clique na seta ao lado de 

Estilos e, em seguida, clique com o botão direito do mouse no 
estilo Parágrafo da Lista.

Clique em Modificar.
Na caixa de diálogo Modificar Estilo, clique em Formatar e, 

em seguida, clique em Parágrafo.

Desmarque a caixa de seleção Não adicionar espaço entre 
parágrafos do mesmo estilo.

Adicionar uma folha de rosto
O Office Word 2007 oferece uma galeria de folhas de 

rosto predefinidas convenientes. Escolha uma folha de rosto e 
substitua o texto de exemplo pelo seu próprio texto.

As folhas de rosto são sempre inseridas no início de um 
documento, não importa onde o cursor aparece no documento.

Na guia Inserir, no grupo Páginas, clique em Folha de Rosto.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Clique em um layout de folha de rosto na galeria de opções.
- Depois de inserir uma folha de rosto, você pode substituir o 

texto de exemplo pelo seu próprio texto.

OBSERVAÇÃO:
- Se você inserir outra folha de rosto no documento, ela 

substituirá a primeira folha de rosto inserida.
- Se você criou a folha de rosto em uma versão anterior do 

Word, não é possível substituir a folha de rosto por um design da 
galeria do Office Word 2007.

- Para excluir uma folha de rosto, clique na guia Inserir, 
clique em Folhas de rosto no grupo Páginas e, em seguida, clique 
em Remover Folha de Rosto Atual.

Quebrar texto
O Microsoft Office Word 2007 permite que você quebre 

o texto facilmente ao redor de imagens, formas e tabelas com 
qualquer posição ou estilo que deseje.

Quebrar o texto ao redor de uma imagem ou objeto de 
desenho

Se a imagem ou o objeto estiver em uma tela de desenho, 
selecione a tela. Caso contrário, selecione a imagem ou o objeto.

Na guia Formatar, no grupo Organizar, clique em Posição.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Se você não vir Posição, clique em Organizar e, em seguida, 
clique em Posição.
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Clique na posição de quebra que deseja aplicar.

Quebrar o texto ao redor de uma tabela
Clique na tabela.
Em Ferramentas de Tabela, na guia Layout, no grupo Tabela, 

clique em Propriedades.

Propriedades da Tabela

Em Quebra automática de texto, clique em Ao redor.
Para definir a posição horizontal e vertical da tabela, a 

distância do texto que a cerca e outras opções, em Quebra de 
Texto, clique em Posicionamento e, em seguida, escolha as 
opções que deseja.

Quebre o texto automaticamente ao desenhar uma tabela
Na guia Inserir, no grupo Tabelas, clique em Tabela.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Pressione CTRL enquanto clica em Desenhar Tabela.
Desenhe a tabela.
O texto quebra automaticamente ao redor da tabela.
Separar o texto ao redor de objetos em páginas da Web
Quebras de texto são usadas para separar o texto ao redor 

de objetos em páginas da Web. Por exemplo, é possível usar 
a quebra de texto para separar o texto da legenda do texto do 
corpo.

Quebra automática de texto

Quebra de texto na legenda
Clique na sua página da Web onde deseja que o texto 

quebrado termine.
Na guia Layout de Página, no grupo Configurar Página, clique 

em Quebras e em Disposição do Texto.

Imagem da Faixa de Opções do Word

OBSERVAÇÃO: Quebras de texto são marcas de formatação 

que não são normalmente visíveis no seu documento. Se quiser 
exibir essas quebras, ative as marcas de formatação clicando em 
Mostrar/Ocultar no grupo Parágrafo na guia Home. O caractere 
de quebra de texto (caractere de quebra de texto) indica uma 
quebra de texto.

Ícone Mostrar ocultar

Inserindo número de páginas em cabeçalhos e rodapés 
com formatos diferentes

Dicas dos Experts do Fórum do Office
Cenário: Estou preparando meu trabalho de conclusão de 

curso te tenho dúvidas sobre a numeração de páginas pois as 
regras que devo seguir me exigem utilizar mais que um formato. 
Exemplo - nas páginas de 1 a 10, preciso usar um cabeçalho 
com número de página em letras romanas, centralizados - e 
das páginas 11 a 20, eles precisam estar no rodapé número de 
página em números tradicionais, alinhados à direita. Como faço 
para configurar?

Passo-a-passo:
Neste caso será necessário criar Quebras de Seção.
Abre o documento do Word e deixe o cursor do mouse no 

final da página 10.
No menu “Inserir / Quebra / Próxima página” (Word 2003), 

no Word 2007: Layout de Página /Quebras/ Próxima página.
Clique em “Cabeçalho e Rodapé”, o cursor do mouse estará 

na página 11 e será visualizado “Cabeçalho - Seção 2” e nas 
páginas anteriores “Cabeçalho - Seção 1”.

Desmarque a opção “Vincular ao anterior”.
Feito este procedimento, insira o número de páginas da 

seção 1 no formato Romano centralizado, e na seção 2 insira a 
numeração à direita no modo normal.

Inserir cabeçalhos e rodapés
Os cabeçalhos e rodapés são áreas situadas nas margem 

superior, inferior e lateral de cada página de um documento.

Cabeçalhos e rodapés

Você pode inserir ou alterar textos ou gráficos em cabeçalhos 
e rodapés. Por exemplo, é possível adicionar números de 
página, a hora e a data, uma logomarca de empresa, o título do 
documento ou o nome do arquivo ou do autor.

Se você deseja alterar um cabeçalho ou rodapé que tenha 
inserido, a guia Cabeçalhos e Rodapés, em Ferramentas de 
Cabeçalho e Rodapé, fornece mais opções de cabeçalho e rodapé.

Não vejo os formatos de cabeçalho ou rodapé na galeria
Se você não visualizar os formatos internos de cabeçalho e 

rodapé na galeria, os suplementos do bloco de criação podem 
não estar disponíveis. Para certificar-se de que eles apareçam 
em todas as galerias do bloco de criação do Microsoft Office 
Word 2007, faça o seguinte:

Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em 
Opções do Word.

Clique em Suplementos.
Na lista Gerenciar, selecione Itens Desativados e, em seguida, 

clique em Ir.
Clique em Building Blocks.dotx e em Ativar.
Reinicie o Word.
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Trabalhando com cabeçalhos e rodapés em um 

documento sem seções

Em um documento simples sem seções, é possível inserir, 
alterar e remover cabeçalhos e rodapés. Se você não tiver certeza 
se o documento possui seções, clique em Rascunho na barra 
de status. Na guia Início, no grupo Localizar, clique em Ir Para. 
Clique em Seção e em Avançar para localizar qualquer quebra de 
seção no documento.

Inserir ou alterar os cabeçalhos ou rodapés
Você pode inserir cabeçalhos ou rodapés criados previamente 

no documento e alterar facilmente os designs dos mesmos. Ou é 
possível criar seu próprio cabeçalho ou rodapé com a logomarca 
da empresa e uma aparência personalizada, e salvá-lo na galeria.

Inserir o mesmo cabeçalho e rodapé em todo o documento
Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em 

Cabeçalho ou Rodapé.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Clique no design de cabeçalho e rodapé que deseja.
O cabeçalho ou rodapé é inserido em todas as páginas do 

documento.

OBSERVAÇÃO: Se necessário, você pode formatar o texto 
no cabeçalho ou rodapé selecionando-o e usando as opções de 
formatação da minibarra de ferramentas.

Inserir texto ou gráficos em um cabeçalho ou rodapé e salvá-
los na galeria

Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em 
Cabeçalho ou Rodapé.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Clique em Editar Cabeçalho ou Editar Rodapé.
Inserir textos ou gráficos.
Para salvar o cabeçalho ou rodapé criado na galeria de 

opções de cabeçalho e rodapé, selecione o texto ou os gráficos 
no cabeçalho ou rodapé e clique em Salvar Seleção como Novo 
Cabeçalho ou Salvar Seção como Novo Rodapé.

Alterar cabeçalhos ou rodapés
Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em 

Cabeçalho ou Rodapé.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Clique em um design de cabeçalho ou rodapé na galeria.
O design do cabeçalho ou rodapé é alterado em todo o 

documento.

Remover o cabeçalho ou rodapé da primeira página
Na guia Layout da Página, clique no Iniciador de Caixa de 

Diálogo Configurar Página e, em seguida, clique na guia Layout.
Marque a caixa de seleção Primeira página diferente em 

Cabeçalhos e rodapés.
Os cabeçalhos e rodapés são removidos da primeira página 

do documento.
Diferenciar os cabeçalhos ou rodapés nas páginas pares e 

ímpares
Por exemplo, você pode optar por usar o título do documento 

em páginas ímpares e o nome do capítulo em páginas pares.
Na guia Layout da Página, clique no Iniciador de Caixa de 

Diálogo Configurar Página e, em seguida, clique na guia Layout.
Marque a caixa de seleção Diferentes em páginas pares e 

ímpares.
Agora você pode inserir o cabeçalho ou rodapé para páginas 

ímpares em uma página ímpar e o cabeçalho ou rodapé para 
páginas pares uma páginas par.

Alterar o conteúdo de um cabeçalho ou rodapé
Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em 

Cabeçalho ou Rodapé.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Faça alterações no cabeçalho ou rodapé selecionando o texto 
e revisando-o ou usando as opções da minibarra de ferramentas 
para formatar o texto. Por exemplo, é possível alterar a fonte, 
aplicar formato negrito ou aplicar uma cor de fonte diferente.

DICA: No modo de exibição layout de impressão, você pode 
alternar rapidamente entre o cabeçalho ou rodapé e o texto do 
documento. Basta clicar duas vezes no cabeçalho ou rodapé 
esmaecido ou no texto do documento esmaecido.

Remover os cabeçalhos ou rodapés
Clique em qualquer lugar no documento.
Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em 

Cabeçalho ou Rodapé.
Clique em Remover Cabeçalho ou Remover Rodapé.
Os cabeçalhos ou rodapés são removidos de todo o 

documento.

Formatar uma tabela
Após criar uma tabela, o Microsoft Office Word 2007 oferece 

diversas maneiras de formatar essa tabela. Se você decidir usar 
Estilos de tabela, poderá formatar sua tabela de uma vez e até 
mesmo ter uma visualização de como será a aparência de sua 
tabela formatada em um determinado estilo antes de aplicar de 
fato o estilo.

É possível criar uma aparência personalizada para as tabelas 
dividindo ou mesclando células, adicionando ou excluindo 
colunas ou linhas, ou adicionando bordas. Se estiver trabalhando 
com uma tabela longa, poderá repetir os títulos da tabela em 
cada página na qual a tabela aparece. Para impedir estranhas 
quebras de página que confundir o fluxo da sua tabela, também 
é possível especificar como e onde a tabela deve quebrar entra 
as páginas.

Usar Estilos de tabela para formatar uma tabela inteira
Após criar uma tabela, é possível formatar a tabela inteira 

usando os Estilos de tabela. Ao deixar o ponteiro do mouse 
sobre cada um dos estilos de tabela pré-formatados, é possível 
visualizar como será a aparência da tabela.

Clique na tabela que deseja formatar.
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Design.
No grupo Estilos de tabela, deixe o ponteiro do mouse sobre 

cada estilo de tabela até encontrar o estilo que deseja usar.
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OBSERVAÇÃO: Para ver mais estilos, clique na seta Mais.

Imagem do botão

Clique no estilo para aplicá-lo à tabela.
No grupo Opções de Tabela Rápida, marque ou desmarque a 

caixa de seleção ao lado de cada elemento da tabela para aplicar 
ou remover o estilo selecionado.

Adicionar ou remover bordas
É possível adicionar ou remover bordas para formatar uma 

tabela da maneira que deseja.
Adicionar bordas de tabela
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Layout.
No grupo Tabela, clique em Selecionar e clique em Selecione 

a tabela.
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Design.
No grupo Estilos de tabela, clique em Bordas e faça uma das 

seguintes ações:
- Clique em um dos conjuntos de bordas predefinidos.
- Clique em Bordas e sombreamento, clique na guia Bordas e 

escolha as opções que deseja.

Remover as bordas da tabela de toda a tabela
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Layout.
No grupo Tabela, clique em Selecionar e clique em Selecione 

a tabela.
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Design.
No grupo Estilos de tabela, clique em Bordas e clique em 

Sem borda.
Adicionar bordas de tabela apenas às células especificadas
Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique em 

Mostrar/Ocultar.

Imagem da Faixa de Opções do Word

Selecione as células que deseja, incluindo seus marcadores 
de fim de célula.

Selecionar uma célula

Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Design.
No grupo Estilos de tabela, clique em Bordas e clique na 

borda que deseja adicionar.

Remover bordas de tabela apenas das células especificadas
Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique em 

Mostrar/Ocultar.
Imagem da Faixa de Opções do Word
Selecione as células que deseja, incluindo seus marcadores 

de fim de célula.
Selecionar uma célula
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Design.
No grupo Estilos de tabela, clique em Bordas e clique em 

Sem borda.

Exibir ou ocultar linhas de grade
As linhas de grade mostram os limites da célula de uma 

tabela na tela sempre que a tabela não tiver bordas aplicadas. Se 
você ocultar as linhas de grade em uma tabela que possui bordas, 
você não verá a mudança porque as linhas de grade estão atrás 
das bordas. Para exibir as linhas de grade, remova as bordas.

Ao contrário das bordas, as linhas de grade aparecem apenas 

na tela; elas nunca são impressas. Se você desativar as linhas 
de grade, a tabela será exibida da mesma que forma que será 
impressa.

OBSERVAÇÃO: As linhas de grade não são visíveis ao exibir 
um documento em um navegador da Web ou no Visualizar 
impressão.

Exibir ou ocultar linhas de grade da tabela em um documento
Em Ferramentas de Tabela, na guia Layout, no grupo Tabela, 

clique em Exibir Linhas de Grade.

Adicionar uma célula, linha ou coluna
Adicionar uma célula
Clique em uma célula localizada à direita ou acima de onde 

deseja inserir uma célula.
Em Ferramentas de Tabela, na guia Layout, clique no 

Iniciador de Caixa de Diálogo Linhas e Colunas.

Adicionar uma linha
Clicar em uma célula localizada abaixo ou acima de onde 

deseja adicionar uma linha.
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Layout.
Siga um destes procedimentos:
- Para adicionar uma linha acima da célula na qual clicou, no 

grupo Linhas e colunas, clique em Inserir acima.
- Para adicionar uma linha abaixo da célula na qual clicou, no 

grupo Linhas e colunas, clique em Inserir abaixo.

Adicionar uma coluna
Clique em uma célula localizada à direita ou à esquerda de 

onde deseja adicionar uma coluna.
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Layout.
Siga um destes procedimentos:
- Para adicionar uma coluna à esquerda da célula na qual 

clicou, no grupo Linhas e colunas, clique em Inserir à esquerda.
- Para adicionar uma coluna à direita da célula na qual clicou, 

No grupo Linhas e colunas, clique em Inserir à direita.

Excluir uma célula, linha ou coluna
Siga um destes procedimentos:

Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Layout.
No grupo Linhas e colunas, clique em Excluir e clique em 

Excluir células, Excluir linhas ou Excluir colunas, conforme 
apropriado.

Mesclar ou dividir células

Mesclar células
Você pode combinar duas ou mais células na mesma linha 

ou coluna em uma única célula. Por exemplo, você pode mesclar 
várias células horizontalmente para criar um título de tabela 
que ocupe várias colunas.

Selecione as células que deseja mesclar clicando na borda 
esquerda de uma célula e arrastando até as outras células que 
deseja.

Em Ferramentas de Tabela, na guia Layout, no grupo Mesclar, 
clique em Mesclar Células.

Dividir células
Clique em uma célula ou selecione várias células que você 

deseje dividir.
Em Ferramentas de Tabela, na guia Layout, no grupo Mesclar, 

clique em Dividir Células.
Insira o número de colunas ou de linhas em que deseja 

dividir as células selecionadas.

Repetir um título de tabela em páginas subsequentes
Ao trabalhar com uma tabela muito longa, ela será dividida 

sempre que uma quebra de página ocorrer. É possível fazer 
ajustes na tabela de modo que os títulos da tabela sejam 
repetidos em cada página.

Os títulos de tabela repetidos são visíveis apenas no modo de 
exibição layout de impressão e ao imprimir o documento.

Selecione a linha ou as linhas de título. A seleção deve incluir 
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a primeira linha da tabela.

Em Ferramentas de Tabela, na guia Layout, no grupo Dados, 
clique em Repetir Linhas de Título.

OBSERVAÇÃO: O Word repete automaticamente os títulos 
da tabela em cada nova página que resulta de uma quebra de 
página automática. O Word não repetirá um título se você inserir 
uma quebra de página manual em uma tabela.

Controlar em que local uma tabela é dividida
Ao trabalhar com uma tabela muito longa, ela deve ser 

dividida sempre que uma quebra de página ocorrer. Por padrão, 
se a quebra de página ocorrer em uma linha grande, o Microsoft 
Word permitirá que a quebra divida a linha entre as duas 
páginas.

É possível fazer ajustes na tabela para verificar se as 
informações aparecem da maneira desejada quando ela ocupar 
muitas páginas.

Evitar a quebra de uma linha de tabela entre páginas
Clique na tabela.
Em Ferramentas de Tabela, clique na guia Layout.
No grupo Tabela, clique em Propriedades e clique na guia 

Linha.
Desmarque a caixa de seleção Permitir quebra de linha entre 

páginas.

Forçar a quebra de uma linha específica de tabela entre 
páginas

Clique na linha que deseja que apareça na próxima página.
Pressione CTRL+ENTER.

Questões

01. CRF-RJ - Agente Administrativo - QUADRIX/2015. 
Sobre o Microsoft Word 2007 em português, é incorreto afirmar 
que: 

(A) é possível limpar a formatação do texto selecionado e 
retorná-lo aos estilos de formatação padrão.

(B) clicando-se em uma palavra e pressionando a combinação 
de teclas CTRL + N, ela ficará em negrito.

(C) a ferramenta Realce da guia Formatar copia a formatação 
do texto de uma área do documento e permite aplicá-la a outra.

(D) a área de transferência permite copiar diversos itens de 
texto dos documentos do Word e colar em outro documento. 

(E) é possível substituir automaticamente uma palavra ou 
frase por outra no documento.

02. SAEB-BA - Técnico de Registro de Comércio - 
IBFC/2015. No Microsoft Word 2007 ao clicarmos no Botão 
Microsoft Office veremos os comandos básicos tais como:

(A) Cortar, Copiar e Pincel de Formatação.
(B) Localizar, Substituir e Selecionar.
(C) Novo, Abrir, Salvar, Imprimir e Opções do Word.
(D) Imagem, Clip-art, Formas, SmartArt e Gráfico.
(E) Cabeçalho, Rodapé e Número de Página.

03. Assinale a alternativa correta, sobre o documento a 
seguir, criado no Microsoft Word, em sua configuração original, 
com o cursor posicionado na segunda página.

(A) O documento contém 1 página e está formatado com 2 
colunas.

(B) A primeira página está sendo exibida em modo de 
impressão e a segunda página, em modo de layout web.

(C) O documento contém 2 páginas, sendo a primeira em 
orientação paisagem e a segunda, em orientação retrato.

(D) O documento contém 1 página, sendo que o primeiro 
quadro é dedicado a anotações do autor do texto.

(E) O documento está 40% preenchido.

04. (Banco do Brasil – Escriturário – FCC/2011) 
Comparando-se o Word com o Writer, 

(A) apenas o Word possui o menu Tabela.
(B) apenas o Word possui o menu Ferramentas.
(C) nenhum dos dois possui o menu Tabela.
(D) apenas o Word possui os menus Ferramentas e Tabela.
(E) ambos possuem os menus Ferramentas e Tabela.

05. (NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - Advogado – 
FCC/2011) No Microsoft Word e no BrOffice Writer, alinhar, 
centralizar e justificar são opções de 

(A) organização de desenhos.
(B) ajustamento de células em planilhas.
(C) formatação de texto.
(D) ajustamento de slides para exibição.
(E) aumento e diminuição de recuo.

Respostas

01. Resposta: C
É o PINCEL DE FORMATAÇÃO que copia a formatação de um 

local e aplica em outro.
Guia Página Inicial >>> Grupo Área de transferência >>> 

Pincel de Formatação.
Atalho: CTRL+SHIFT+C

02. Resposta: C
Clicando no Menu do office é possível visualizar as opções.

03. Resposta: C.
No Word, podemos trabalhar com várias orientações de 

páginas no mesmo documento com o objetivo de proporcionar 
ao usuário liberdade nas elaborações de seus documentos, nesse 
caso a primeira página está posicionada como paisagem e a 
segunda como retrato, além disso, podemos utilizar recursos de 
margens, tamanhos, colunas, quebras e hifenizações.

04. Resposta: E.
Comparando as opções de menu dos dois aplicativos, 

percebemos que ambos possuem os menus Tabela e Ferramentas.
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05. Resposta: C.
São elementos da formatação de texto. Estas opções podem 

ser encontradas tanto no Writer quanto no Word.
Cuidado para não confundir as teclas de atalho!

Calc (editor de planilhas)18

O Calc é o componente de Planilha de Cálculo do LibreOffice. 
Você pode fornecer dados (em geral, numéricos) em uma 
planilha e manipulá-los para produzir determinados resultados.

Alternativamente pode-se fornecer dados e utilizar o Calc 
no modo “E se...”, alterando alguns dados e observando os 
resultados sem precisar redigitar a planilha inteira.

Outras funcionalidades oferecidas pelo Calc:
- Funções, que podem ser utilizadas para criar fórmulas para 

executar cálculos complexos
- Funções de banco de dados, para organizar, armazenas e 

filtrar dados
- Gráficos dinâmicos; um grande número de opções de 

gráficos em 2D e 3D
- Macros, para a gravação e execução de tarefas repetitivas
- Capacidade de abrir, editar e salvar planilhas no formato 

Microsoft Excel
- Importação e exportação de planilhas em vários formatos, 

incluindo HTML, CSV, PDF e PostScript

Os comandos de menu a seguir estão disponíveis para 
planilhas.

A janela contendo o documento que você deseja trabalhar 
deve estar selecionada para que seja possível utilizar os 
comandos de menu. Da mesma forma, será necessário selecionar 
um objeto no documento para poder utilizar os comandos de 
menu associados ao objeto.

Os menus são contextuais, o que significa que os itens de 
menu disponíveis são aqueles que são relevantes ao trabalho que 
está sendo realizado no momento. Se o cursor estiver localizado 
em um texto, todos os itens de menu necessários à edição do 
texto estarão disponíveis. Se houver figuras selecionadas em um 
documento, você verá todos os itens de menu que podem ser 
utilizados para a edição de figuras.

18	 	 Fonte:	 https://help.libreoffice.org/Calc/Instructions_for_Using_
Calc/pt-BR

Arquivo
Esses comandos se aplicam ao documento atual, abre um 

novo documento ou fecha o aplicativo.
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Editar
Este menu contém comandos para editar o conteúdo do 

documento atual.

Exibir
Este menu contém comandos para controlar a exibição do 

documento na tela.
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Inserir
O menu Inserir contém comandos para inserir novos 

elementos na planilha atual, por exemplo, células, linhas, 
planilhas e nomes de células.

Formatar
O menu Formatar contém comandos para a formatação das 

células selecionadas, dos objetos e do conteúdo das células do 
documento.
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Ferramentas
O menu Ferramentas contém comandos para verificação 

ortográfica, rastrear referências da planilha, localizar erros e 
definir cenários.

Dados
Utilize os comandos do menu Dados para editar os dados 

na planilha atual. Você pode definir intervalos, ordenar e filtrar 
dados, calcular resultados, esquematizar dados e criar tabelas 
dinâmicas.

Janela
Contém comandos para manipular e exibir janelas do 

documento.

Ajuda
O menu da Ajuda permite iniciar e controlar o sistema de 

Ajuda do LibreOffice.

Barras de ferramentas
Este submenu lista as barras de ferramentas disponíveis 

nas planilhas.Essa visão geral descreve a configuração padrão 
da barra de ferramentas do LibreOffice. Para inserir ou retirar 
as barras de ferramentas procure pela opção correspondente no 
menu Exibir / Barra de Ferramentas.

Barra Visualização de impressão
A barra Visualização de impressão é exibida ao escolher 

Arquivo - Visualização de impressão.

Inserir
Clique na seta ao lado do ícone para abrir a barra de 

ferramentas Inserir, onde se pode adicionar gráficos e caracteres 
especiais à planilha atual.

Barra Formatação de texto
A barra Formatação de texto exibida no momento em que 

o cursor está em um objeto de texto, como um quadro de texto 
ou um objeto de desenho, contém comandos de formatação e 
alinhamento.

Barra Propriedades do objeto de desenho
A barra Propriedades do objeto de desenho dos objetos 

selecionados na planilha contém comandos de formatação e de 
alinhamento.

Barra de figuras
A barra Figura é exibida ao inserir ou selecionar uma figura 

em uma planilha.

Barra de fórmulas
Utilize esta barra para inserir fórmulas.
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Barra Desenho
A barra Desenho contém as ferramentas de edição utilizadas 

com mais frequência. Clique na seta ao lado de um ícone para 
abrir uma barra de ferramentas com comandos adicionais.

Barra Ferramentas
Utilize a barra Ferramentas para acessar os comandos de 

uso mais frequente.

Barra Formatação
A barra Formatação oferece os comandos básicos para 

aplicar manualmente a formatação.

Barra de status
A Barra de status exibe informações sobre a planilha atual.

Barra Padrão
A barra Padrão está disponível em todas as aplicações do 

LibreOffice .

Formatar texto em um documento de planilha
Selecione o texto que você deseja formatar.
Escolha os atributos de texto desejados na barra Formatação. 

Você também pode escolher Formatar - Células. Será exibida a 
caixa de diálogo Formatar células, na qual você poderá escolher 
diferentes atributos de texto na guia Fonte.

Formatar números em um documento de planilha
Selecione as células contendo os números que você deseja 

formatar.
Para formatar números no formato monetário padrão ou 

como porcentagens, use os ícones da barra Formatação. No 
caso de outros formatos, escolha Formatar - Células. Você pode 
escolher entre os formatos predefinidos ou definir seu próprio 
formato na página da guia Números.

Formatar bordas e planos de fundo para células e 
páginas

Pode-se atribuir um formato a qualquer grupo de células 
se as selecionar (para várias células pressione a tecla Ctrl ao 
clicar) e, em seguida, ativar a opção na caixa de diálogo Formatar 
células em Formatar - Células. Nesta caixa de diálogo, pode-se 
escolher alguns atributos como, por exemplo, sombras e planos 
de fundo.

Para aplicar atributos de formatação a uma planilha inteira, 
escolha Formatar - Página. Você pode definir cabeçalhos e 
rodapés para que apareçam em cada página impressa, por 
exemplo.

Note.png Uma imagem carregada com Formatar - 
Página - Plano de fundo somente é visível quando impressa ou na 
visualização de impressão. Para exibir uma imagem de plano de 
fundo também na tela, insira a figura, escolhendo Inserir - Figura 
- De um arquivo, e envie-a para trás das células, selecionando 
Formatar - Dispor - Para plano de fundo. Utilize o Navegador 
para selecionar a imagem de plano de fundo.

Selecione células em um intervalo retangular
Com o botão do mouse pressionado, arraste de um canto 

para o canto diagonalmente oposto no intervalo.

Marque uma única célula
Adote um dos seguintes procedimentos:
- Clique e, em seguida, clique na célula mantendo a tecla Shift 

pressionada.
- Pressionando o botão do mouse, arraste um intervalo ao 

longo de duas células. Não solte o botão do mouse e, em seguida, 
arraste-o de volta para a primeira célula. Agora, você pode 
mover a célula individual através da opção arrastar e soltar.

Selecione várias células dispersas
Marque pelo menos uma célula. Em seguida, enquanto 

pressiona Ctrl, clique em cada uma das células adicionais.

Inserindo números com casas decimais:
Insira um número na planilha, por exemplo, 1234,5678. 

Esse número será exibido no formato de número padrão, 
com duas casas decimais. Você verá 1234,57 ao confirmar a 
entrada. Somente a exibição no documento será arredondada; 
internamente, o número retém todas as quatro casas decimais 
depois da vírgula.

Para formatar números com decimais:
- Posicione o cursor no número e escolha Formatar - Células 

para iniciar a caixa de diálogo Formatar células.
- Na guia Números, você verá uma seleção de formatos de 

números predefinidos. Na parte inferior direita na caixa de 
diálogo, é possível visualizar como seria a apresentação do 
número atual caso você desejasse atribuir um formato especial 
para ele.

Formatar números como texto
Você pode formatar números como texto no LibreOffice 

Calc. Abra o menu de contexto de uma célula ou de um 
intervalo de células e escolha Formatar células - Números, e 
selecione “Texto” na lista Categoria. Todos os números inseridos 
subsequentemente no intervalo formatado serão interpretados 
como texto. A exibição desses “números” é justificada à esquerda, 
como qualquer outro texto.

Se você já inseriu números normais em células e 
posteriormente alterou o formato das células para “Texto”, os 
números permanecerão normais. Eles não serão convertidos. 
Apenas números inseridos posteriormente ou números que são 
editados se tornarão números de texto.

Se você decidir inserir um número diretamente como 
texto, insira um apóstrofo (‘) antes. Por exemplo, por anos em 
cabeçalhos de colunas, você podia inserir ‘1999, ‘2000 e ‘2001. 
O apóstrofo não é visível na célula, indicando apenas que a 
entrada deverá ser reconhecida como texto. Isso é útil se, por 
exemplo, você inserir um número de telefone ou um código 
postal que comece com zero (0), porque o zero (0) no início de 
uma sequência de dígitos é removido em formatos normais de 
números.

Para entrar valores em um intervalo de células 
manualmente

Há duas facilidades para assisti-lo ao entrar com um bloco 
de dados manualmente.

Detecção de área para novas linhas
Na linha embaixo de uma linha de cabeçalho, você pode 

avançar de um célula para a próxima com a tecla Tab. Após 
entrar com o valor na última célula da linha atual, pressione 
Enter. O Calc posiciona o cursor embaixo da primeira célula do 
bloco atual.

Na linha 3, pressione Tab para avançar da célula B3 para 
C3,D3, e E3. Pressione então Enter para avançar para B4.

Seleção de área
Utilize a técnica de arrastar e soltar para selecionar a área 

desejada para entrar os valores. Mas comece arrastando a 
partir da última célula da área e solte o botão do mouse após 
selecionar a primeira célula. Você agora pode começar a inserir 
os valores. Sempre pressione a tecla Tab para avançar para a 
próxima célula. Você não sairá da área selecionada.
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Selecione a área de E7 até B3. Agora B3 aguarda sua entrada 
de dados. Pressione Tab para avançar para a próxima célula 
dentro da área selecionada.

Utilizar Autopreenchimento
O Autopreenchimento gera uma série de dados 

automaticamente com base em um padrão definido.

Em uma planilha, clique em uma célula e digite um número.
Clique em outra célula e, em seguida, clique novamente na 

célula na qual o número foi digitado.
Arraste a alça de preenchimento, localizada no canto inferior 

direito da célula, pelas células a serem preenchidas e solte o 
botão do mouse.

As células são preenchidas com números em ordem 
crescente.

Para criar rapidamente uma lista de dias consecutivos, digite 
Segunda-feira em uma célula e arraste a alça de preenchimento.

Mantenha pressionada a tecla Ctrl se não pretende preencher 
as células com diferentes valores.

Se selecionar uma ou mais células adjacentes contendo 
números diferentes, e então arrastar, as células remanescentes 
serão preenchidas com o padrão aritmético reconhecido 
nos números. A função Autopreenchimento também 
reconhece listas personalizadas definidas em LibreOffice - 
PreferênciasFerramentas - Opções - LibreOffice Calc - Listas de 
classificação.

Você pode dar dois cliques na alça de preenchimento para 
preencher automaticamente todas as colunas vazias do bloco de 
dados atual. Por exemplo, primeiro insira Jan em A1 e arraste 
a alça de preenchimento para baixo até A12 para ter os doze 
meses na primeira coluna. Em seguida, insira alguns valores em 
B1 e C1. Selecione as duas células e clique duas vezes na alça 
de preenchimento. O bloco de dados B1:C12 será preenchido 
automaticamente.

Barra de fórmulas

Caixa de nome
Exibe a referência da célula atual, o intervalo das células 

selecionadas ou o nome da área. Você também pode selecionar 
uma série de células e, em seguida, digitar um nome para essa 
série na Caixa de nome.

Assistente de funções
Abre o Assistente de funções, que ajuda a criar fórmulas de 

modo interativo.

Soma
Insere a soma de um intervalo de células na célula atual, ou 

insere valores somados nas células selecionadas. Clique numa 
célula, clique neste ícone e opcionalmente ajuste o intervalo 
de células. Ou selecione algumas células nas quais os valores 
somados serão inseridos, e clique no ícone.

Função
Adiciona uma fórmula à célula atual. Clique neste ícone e 

insira a fórmula na Linha de entrada.

Cancelar
Limpa o conteúdo da Linha de entrada ou cancela as 

alterações feitas em uma fórmula existente.

Aceitar
Aceita o conteúdo da Linha de entrada e insere o conteúdo 

na célula atual.

Linha de entrada
Insira a fórmula que você deseja adicionar à célula atual. Ou, 

clique no ícone Assistente de funções para inserir uma função 
predefinida na fórmula.

Calcular com fórmulas
Todas as fórmulas começam com um sinal de igual. As 

fórmulas podem conter números, operadores aritméticos, 
operadores lógicos ou funções.

Lembre-se de que os operadores aritméticos básicos (+, 
-, *, /) podem ser utilizados em fórmulas que utilizem a regra 
“multiplicação e divisão precedem a adição e subtração”. Em vez 
de escrever =SOMA(A1:B1), é melhor escrever =A1+B1.

Os parênteses também podem ser utilizados. O resultado da 
fórmula =(1+2)*3 produz um resultado diferente de =1+2*3.

Aqui estão alguns exemplos de fórmulas do LibreOffice Calc:

=A1+10 - Exibe o conteúdo da célula A1 mais 10.
=A1*16% - Exibe 16% do conteúdo de A1.
=A1 * A2 - Exibe o resultado da multiplicação de A1 e A2.
=ARREDONDAR(A1;1) - Exibe o conteúdo da célula A1 

arredondada para uma casa decimal.
=TAXA.EFETIVA(5%;12) - Calcula o juro efetivo para um juro 

nominal anual de 5% com 12 pagamentos por ano.
=B8-SOMA(B10:B14) - Calcula B8 menos a soma das células 

B10 a B14.
=SOMA(B8;SOMA(B10:B14)) - Calcula a soma das células 

B10 a B14 e adiciona o valor a B8.

Também é possível aninhar funções em fórmulas, como 
mostrado no exemplo. Você também pode aninhar funções 
dentro de funções. O Assistente de funções ajuda a usar funções 
aninhadas.

Você pode inserir fórmulas de várias maneiras: utilizando 
ícones, digitando no teclado ou com uma combinação dos dois 
métodos.

- Clique na célula em que você deseja inserir a fórmula.
- Clique no ícone Função na barra de fórmulas.

Você verá agora um sinal de igual na linha de entrada e 
poderá começar a inserir a fórmula.

Depois que inserir os valores necessários, pressione Enter 
ou clique em Aceitar para inserir o resultado na célula ativa. 
Para limpar a entrada na linha de entrada, pressione Esc ou 
clique em Cancelar.

Você também pode inserir os valores e as fórmulas 
diretamente nas células, mesmo que um cursor de entrada não 
possa ser visto. As fórmulas devem sempre começar com sinais 
de igual.

Você também pode pressionar as teclas + ou - no teclado 
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numérico para iniciar uma fórmula. O NumLock deve 
estar “ativado”. Por exemplo, pressione as teclas seguintes 
sucessivamente:

+ 5 0 - 8 Enter

Você terá o resultado 42 na célula. A célula contém a fórmula 
=+50-8.

Se estiver editando fórmulas com referências, as referências 
e as células associadas serão realçadas com a mesma cor. Você 
pode agora redimensionar a borda de referência utilizando o 
mouse, que a referência na fórmula exibida na linha de entrada 
também mudará. Mostrar referências com cores pode ser 
desativado em Ferramentas - Opções - LibreOffice Calc - Exibir.

Se desejar visualizar o cálculo de elementos individuais de 
uma fórmula, selecione os respectivos elementos e pressione 
F9. Por exemplo, na fórmula =SOMA(A1:B12)*SOMA(C1:D12), 
selecione a seção SOMA(C1:D12) e pressione F9 para visualizar 
o subtotal dessa área.

Funções por categoria

Banco de dados
Essa seção aborda as funções usadas com dados organizados 

na forma de uma linha de dados de um registro.

Data e Hora
As funções de planilha a seguir são utilizadas para inserir e 

editar datas e horas.

Financeiras
Esta categoria contém as funções financeiras matemáticas 

do LibreOffice Calc.

Informações
Esta categoria contém as funções de informação.

Lógicas
Essa categoria contém as funções lógicas.

Matemáticas
Essa categoria contém as funções matemáticas do Calc.

Matriciais
Essa categoria contém as funções de matriz.

Estatísticas
Essa categoria contém as funções Estatísticas.

Planilha
Esta seção contém descrições das funções de Planilha junto 

com um exemplo.

Texto
Essa seção contém descrições das funções de Texto.

Suplemento
Abaixo descreve-se e lista-se algumas funções de suplemento 

(add-in) disponíveis.

Gráficos no LibreOffice

O LibreOffice permite apresentar dados em um gráfico, para 
comparar visualmente séries de dados e observar tendências 
nos dados. Pode-se inserir gráficos em planilhas, documentos de 
texto, desenhos e apresentações.

Dados do gráfico
Gráficos podem ser baseados nos seguintes dados:
- Valores oriundos de intervalos de células de planilhas do 

Calc
- Valores de células de uma tabela do Writer
- Valores a inserir na caixa de diálogo Tabela de dados do 

gráfico (pode-se criar estes gráficos no Writer, Draw ou Impress, 

e também copiá-los e colá-los no Calc)

Para inserir um gráfico
- Inserir gráficos
- Escolha de um tipo de gráfico

Para editar um gráfico
- Clique em um gráfico para editar as propriedades do objeto:
- Tamanho e posição na página.
- Alinhamento, quebra de texto, bordas externas, etc.
- Clique duas vezes no gráfico para entrar no modo de edição 

de gráfico:

Valores dos dados do gráfico (para gráficos com seus 
próprios dados).

- Tipo de gráfico, eixos, títulos, paredes, grade, etc.
- Clique duas vezes em um elemento do gráfico no modo de 

edição de gráfico:
- Clique duas vezes em um eixo para editar a escala, o tipo, 

a cor, etc.
- Faça um clique duplo em um ponto de dados e edite a série 

de dados a que pertence o ponto de dados.
- Com uma série de dados selecionada, clique duas vezes em 

um único ponto de dados para editar suas propriedades (por 
exemplo, uma única barra em um gráfico de barras).

- Faça um clique duplo na legenda para selecionar e editar 
a legenda. Clique, e faça um clique duplo em um símbolo na 
legenda selecionada para editar a série de dados associada.

- Clique duas vezes em qualquer outro elemento do gráfico 
ou clique no elemento e abra o menu Formatar para editar suas 
propriedades.

Clique fora do gráfico para sair do modo de edição atual.
Para imprimir um gráfico com alta qualidade, pode-se 

exportar o gráfico para um arquivo PDF e imprimi-lo.
No modo de edição de gráfico, você verá a Barra de formatação 

de gráficos perto da borda superior do documento. A barra de 
Desenho para gráficos aparecerá perto da borda inferior do 
documento. A barra de desenho mostrará um subconjunto dos 
ícones da barra de Desenho do Draw e do Impress.

Pode-se clicar com o botão da direita do mouse em um 
elemento do gráfico para abrir o menu de contexto. O menu de 
contexto oferece muitos comandos para formatar o elemento 
selecionado.

- Editar títulos em gráficos
- Editar os eixos do gráfico
- Editar legendas do gráfico
- Adicionar textura à barras do gráfico
-Exibição 3D

Teclas de atalho para planilhas
Algumas teclas de atalho podem ser atribuídas ao seu 

sistema desktop. As teclas atribuídas ao sistema desktop não 
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estão disponíveis para o LibreOffice. Tente atribuir teclas 
diferentes para o LibreOffice, em Ferramentas - Personalizar - 
Teclado, ou no seu sistema desktop.

Para preencher um intervalo de células selecionado com 
a fórmula inserida na Linha de entrada, pressione Alt+Enter. 
Mantenha pressionado Alt+Enter+Shift para aplicar o formato 
da célula de entrada ao intervalo de células inteiro.

Para criar uma matriz na qual todas as células tenham as 
mesmas informações inseridas na Linha de entrada, pressione 
Shift+Ctrl+Enter. Não é possível editar os componentes da 
matriz.

Para selecionar múltiplas células em diferentes áreas de uma 
planilha, pressione Ctrl e arraste pelas áreas diferentes.

Para selecionar várias planilhas em um documento de 
planilha, mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique nas guias 
de nome no canto inferior da área de trabalho. Para selecionar 
apenas uma planilha em uma seleção, mantenha pressionada a 
tecla Shift e clique na guia de nome da planilha.

Para inserir uma quebra de linha manual em uma célula, 
clique na célula e pressione Ctrl+Enter.

Para excluir o conteúdo das células selecionadas, pressione 
Backspace. Isso abre a caixa de diálogo Excluir conteúdo, na 
qual pode escolher o conteúdo da célula que deseja excluir. Para 
excluir o conteúdo sem abrir a caixa de diálogo, pressione a tecla 
Delete.

Navegar em planilhas
Ctrl+Home- Move o cursor para a primeira célula na planilha 

(A1).
Ctrl+End - Move o cursor para a última célula que contém 

dados na planilha.
Home - Move o cursor para a primeira célula da linha atual.
End - Move o cursor para a última célula da linha atual.
Shift+Home - Seleciona todas as células desde a atual até a 

primeira célula da linha.
Shift+End - Seleciona todas as células desde a atual até a 

última célula da linha.
Shift+Page Up - Seleciona as células desde a atual até uma 

página acima na coluna ou extende a seleção existente uma 
página para cima.

Shift+Page Down - Seleciona as células desde a atual até uma 
página abaixo na coluna ou extende a seleção existente uma 
página para baixo.

Ctrl+Seta para a esquerda - Move o cursor para o canto 
esquerdo do intervalo de dados atual. Se a coluna à esquerda 
da célula que contém o cursor estiver vazia, o cursor se moverá 
para a esquerda da próxima coluna que contenha dados.

Ctrl+Seta para a direita - Move o cursor para o canto direito 
do intervalo de dados atual. Se a coluna à direita da célula que 
contém o cursor estiver vazia, o cursor se moverá para a direita 
da próxima coluna que contenha dados.

Ctrl+Seta para cima - Move o cursor para o canto superior do 
intervalo de dados atual. Se a linha acima da célula que contém 
o cursor estiver vazia, o cursor se moverá para cima da próxima 
linha que contenha dados.

Ctrl+Seta para cima - Move o cursor para o canto inferior do 
intervalo de dados atual. Se a linha abaixo da célula que contém 
o cursor estiver vazia, o cursor se moverá para baixo da próxima 
linha que contenha dados.

Ctrl+Shift+Seta - Seleciona todas as células contendo dados 
da célula atual até o fim do intervalo contínuo das células de 
dados, na direção da seta pressionada. Um intervalo de células 
retangular será selecionado se esse grupo de teclas for usado 
para selecionar linhas e colunas ao mesmo tempo.

Ctrl+Page Up - Move uma planilha para a esquerda. Na 
visualização de impressão: Move para a página de impressão 
anterior.

Ctrl+Page Down - Move uma planilha para a direita. Na 
visualização de impressão: Move para a página de impressão 
seguinte.

Alt+Page Up - Move uma tela para a esquerda.
Alt+Page Down - Move uma página de tela para a direita.
Shift+Ctrl+Page Up - Adiciona a planilha anterior à seleção 

de planilhas atual. Se todas as planilhas de um documento de 
planilha forem selecionadas, esta combinação de teclas de 

atalho somente selecionará a planilha anterior. Torna atual a 
planilha anterior.

Shift+Ctrl+Page Down - Adiciona a próxima planilha à seleção 
de planilhas atual. Se todas as planilhas de um documento de 
planilha forem selecionadas, esta combinação de teclas de 
atalho somente selecionará a próxima planilha. Torna atual a 
próxima planilha.

Ctrl+ * - onde (*) é o sinal de multiplicação no teclado 
numérico Seleciona o intervalo de dados que contém o cursor. 
Um intervalo é um intervalo de células contíguas que contém 
dados e é delimitado por linhas e colunas vazias.

Ctrl+ / - onde (/) é o sinal de divisão no teclado numérico. 
Seleciona o intervalo de fórmulas de matriz que contém o cursor.

Ctrl+tecla de adição - Insere células (como no menu Inserir 
- Células)

Ctrl+tecla de subtração - Exclui células (tal como no menu 
Editar - Excluir células)

Enter ( num intervalo selecionado) - Move o cursor uma 
célula para baixo no intervalo selecionado. Para especificar 
a direção do movimento do cursor, selecione Ferramentas - 
Opções - LibreOffice Calc - Geral.

Ctrl+ ` (consulte a nota abaixo desta tabela) - Exibe ou oculta 
as fórmulas em vez dos valores em todas as células.

Teclas de função utilizadas em planilhas
Ctrl+F1 - Exibe a anotação anexada na célula atual
F2 - Troca para o modo de edição e coloca o cursor no final 

do conteúdo da célula atual. Pressione novamente para sair do 
modo de edição. Se o cursor estiver em uma caixa de entrada 
de uma caixa de diálogo que possui o botão Encolher, a caixa de 
diálogo ficará oculta e a caixa de entrada permanecerá visível. 
Pressione F2 novamente para mostrar a caixa de diálogo inteira.

Ctrl+F2 - Abre o Assistente de funções.
Shift+Ctrl+F2 - Move o cursor para a Linha de entrada onde 

você pode inserir uma fórmula para a célula atual.
Ctrl+F3 - Abre a caixa de diálogo Definir nomes.
F4 - Mostra ou oculta o Explorador de Banco de dados.
Shift+F4 - Reorganiza as referências relativas ou absolutas 

(por exemplo, A1, $A$1, $A1, A$1) no campo de entrada.
F5 - Mostra ou oculta o Navegador.
Shift+F5 - Rastreia dependentes.
Shift+F7 - Rastreia precedentes.
Shift+Ctrl+F5 - Move o cursor da Linha de entrada para a 

caixa Área da planilha.
F7 - Verifica a ortografia na planilha atual.
Ctrl+F7 - Abre o Dicionário de sinônimos se a célula atual 

contiver texto.
F8 - Ativa ou desativa o modo de seleção adicional. Nesse 

modo, você pode usar as teclas de seta para estender a seleção. 
Você também pode clicar em outra célula para estender a 
seleção.

Ctrl+F8 - Realça células que contém valores.
F9 - Recalcula as fórmulas modificadas na planilha atual.
Ctrl+Shift+F9 - Recalcula todas as fórmulas em todas as 

planilhas.
Ctrl+F9 - Atualiza o gráfico selecionado.
F11 - Abre a janela Estilos e formatação para você aplicar um 

estilo de formatação ao conteúdo da célula ou à planilha atual.
Shift+F11 - Cria um modelo de documento.
Shift+Ctrl+F11 - Atualiza os modelos.
F12 - Agrupa o intervalo de dados selecionado.
Ctrl+F12 - Desagrupa o intervalo de dados selecionado.
Alt+Seta para baixo - Aumenta a altura da linha atual 

(somente no Modo de compatibilidade legada do OpenOffice.
org).

Alt+Seta para cima - Diminui a altura da linha atual (somente 
no Modo de compatibilidade legada do OpenOffice.org).

Alt+Seta para a direita - Aumenta a largura da coluna atual.
Alt+Seta para a esquerda - Diminui a largura da coluna atual.
Alt+Shift+Tecla de seta - Otimiza a largura da coluna ou o 

tamanho da linha com base na célula atual.

Formatar células com as teclas de atalho
Ctrl+1 (não use o teclado numérico) - Abre a caixa de diálogo 

Formatar células
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Ctrl+Shift+1 (não use o teclado numérico) - Duas casas 

decimais, separador de milhar
Ctrl+Shift+2 (não use o teclado numérico) - Formato 

exponencial padrão
Ctrl+Shift+3 (não use o teclado numérico) - Formato de data 

padrão
Ctrl+Shift+4 (não use o teclado numérico) - Formato 

monetário padrão
Ctrl+Shift+5 (não use o teclado numérico) - Formato de 

porcentagem padrão (duas casas decimais)
Ctrl+Shift+6 (não use o teclado numérico) - Formato padrão

Questões

01. (SSP-AM - Assistente Operacional – FGV/2015). 
Analise o trecho de uma planilha LibreOffice Calc 4.2 mostrado 
a seguir.

Sabendo-se que a célula C1 foi selecionada, copiada e colada 
sobre as células C2 e C3, é correto concluir que a fórmula da 
célula C1 é:

(A) =A1*B1
(B) =A$1*$B$1
(C) =A1*B$1
(D) =A$1*B1
(E) =A$1*B$1

02. (UFRJ - Auxiliar em Administração - Atividades 
Culturais de Divulgação Científica - PR-4 Concursos/2015). 
Usando o LibreOffce Calc 4.2, um servidor da UFRJ pretende 
aplicar uma formatação de uma única vez nas células C4, F8, 
G3. Para aplicar a formatação desejada, esse servidor precisa 
selecionar as referidas células que não estão dispostas de forma 
contínua. Indique a alternativa que contém a tecla que ele deverá 
manter pressionada, e em seguida clicar com o botão esquerdo 
do mouse para selecionar essas células.

(A) TAB
(B) ALT
(C) SHIFT
(D) CTRL
(E) ENTER

03. (TJ-BAProva: Analista Judiciário – Contabilidade 
– FGV/2015). Considere uma planilha do LibreOffice Calc, 
contendo os dados sobre um campeonato de futebol, ilustrada 
a seguir.

Sabe-se que o primeiro critério de classificação na tabela é o 
número de pontos, e que o número de vitórias é um critério de 
desempate, do maior para o menor nos dois casos. 

Para mostrar os times do primeiro para o último classificado, 
de cima para baixo, deve-se, no Calc, selecionar a região A2 até 
C7, usar a combinação de menus “Dados Classificar” e, na tela 
que detalha a ordenação, usar como Chaves de Classificação 1, 2 
e 3, respectivamente:

(A) Coluna B (decrescente), Coluna C (crescente), 
(indefinido);

(B) (indefinido); Coluna B (decrescente), Coluna C 
(decrescente);

(C) Coluna B (decrescente), Coluna C (decrescente), 
(indefinido);

(D) Coluna B (crescente), Coluna C (decrescente), 
(indefinido);

(E) (indefinido); Coluna C (decrescente), Coluna B 
(decrescente).

04. (AL-GO - Analista Legislativo - Analista de Sistemas 
- CS-UFG/2015). Observe a planilha de notas a seguir. Uma 
escola de samba é sempre avaliada por quatro jurados para cada 
critério. Após a atribuição das quatro notas de um critério, a 
menor nota não é computada no total de pontos desse critério.

Com base nesta planilha elaborada no LibreOffice Calc 4.4, as 
fórmulas das células F2 (nota de descarte) e G2 (total do critério 
por agremiação) são, respectivamente:

(A) =MENOR(B2:E2;1) e =SOMA(B2:E2)
(B) =MENOR(B2;E2;1) e =SOMA(B2;E2)
(C) =MENOR(B2;E2;1) e =SOMA(B2;E2)-F2
(D) =MENOR(B2:E2;1) e =SOMA(B2:E2)-F2

05. (UFES - Técnico em Contabilidade – UFES/2015). 
Uma nova planilha foi criada, utilizando-se o LibreOffice Calc 
4.2. Nas colunas A e B foram inseridas informações (nome e 
sexo) de funcionários de uma empresa fictícia. O resultado 
é mostrado na figura 1 abaixo. O LibreOffice Calc 4.2 oferece 
algumas funcionalidades para manipulação de planilhas como, 
por exemplo, as descritas a seguir.

I. Classificar Dados. Exemplo: selecione as colunas A e B, 
clique no menu “Dados”, em seguida na opção “Classificar” e, 
finalmente, clique OK. 

II. Autofiltro. Exemplo: selecione as colunas A e B, clique no 
menu “Dados”, em seguida abra o submenu “Filtro” e clique na 
opção “Autofiltro”. 

III. Filtragem. Exemplo: após criação do Autofiltro, clique 
sobre o botão que aparece no canto inferior direito da célula B1, 
desmarque o valor “Masculino” e clique em OK. 

IV. Ocultar Linhas. Exemplo: para as linhas 3, 5, 7 e 9, uma 
de cada vez, posicione o ponteiro do mouse sobre a junção do 
cabeçalho da linha com a linha seguinte, clique e arraste para 
diminuir sua altura, soltando assim que a mensagem “Ocultar” 
for exibida.
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Figura 1

Figura 2

Dentre os recursos e exemplos descritos anteriormente, 
os que precisam ser usados para, a partir da figura 1, ter como 
resultado a figura 2, acima, são

(A) II e III apenas
(B) I, II e III apenas.
(C) I e IV apenas.
(D) II e IV apenas.
(E) I, II, III e IV.

Respostas

01. Resposta: D
O Cifrão “$”, serve para fixar uma coluna quando inserido 

antes da letra ou como no exemplo abaixo a linha quando 
inserido antes do número, deste modo, mesmo copiando a célula 
os valores fixados com o “$” serão mantidos. Veja na tabela 
abaixo qual o cálculo realizado em cada uma das células.

Célula Fórmula
C1 = A$1 * B1
C2 = A$1 * B2
C3 = A$1 * B3

Calculo realizado Resultado
10 * 2 20
10 * 5 50
10 * 7 70

02. Resposta: D

Tecla Função
TAB Passa para a próxima célula
ALT Passa o foco para o menu

SHIFT Usado para selecionar várias linha, colunas ou 
ambas desde que não haja intervalo entre elas.

CTRL Permite selecionar células que não estejam em 
sequência.

ENTER Usado quando terminamos de digitar um 
fórmula para concluí-la, pular para a célula 
na linha abaixo e quando há um conjunto de 
células selecionadas é possível alternar entre 
as mesmas apenas pressionando Enter.

03. Resposta: C
Devemos classificar de acordo com os critérios, senda na 

chave 1 o primeiro critério e na 2 o segundo, a chave 3 fica 
automaticamente como indefinida, pois não iremos utiliza-la. 
Como se trata de uma classificação por pontos, quem possui 
mais fica classificado em primeiro. Não devemos usar a coluna A 
na classificação, pois ela seria utilizada apenas para ordenar por 
ordem alfabética.

04. Resposta: D
A função MENOR é usada para encontrar o menor valor, 

segundo uma posição especificada. =MENOR(células;posição).

A função SOMA é para efetuar o somatório dos valores 
informados. =SOMA(células).
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05. Resposta: A
A ferramenta de auto filtro permite classificar e selecionar 

valores que serão exibidos ou não na coluna.

Acesso a ferramenta

Deixando selecionado o sexo feminino, para que sejam 
exibidas apenas as funcionárias.

Excel 200719

O Excel 2007 em comparação com seu antecessor o 2003 
teve uma grande mudança no quesito visual, exibindo um novo 
viasual para os menus, agora divididos em abas. O formato do 
arquivo de texto também foi alterado, sendo agora utilizado o 
.xlsx na extensão dos arquivos e não mais o .xls, isso fez com 
que os arquivos da nova versão ocupem menos espaço no HD 
do usuário.

19 Fonte: Conteúdo retirado do suporte da Microsoft: https://
support.office.com/pt-BR

Fácil criação de fórmulas
Graças aos aprimoramentos a seguir, é muito mais fácil criar 

fórmulas no Office Excel 2007.
Barra de fórmulas redimensionável     A barra de fórmulas 

é automaticamente redimensionada para acomodar fórmulas 
longas e complexas; assim, as fórmulas não cobrem outros dados 
na planilha. Também é possível escrever fórmulas mais longas, 
com mais níveis de aninhamento do que em versões anteriores 
do Excel.

Preenchimento Automático de Função     Com o Preenchimento 
Automático de Função, você pode escrever rapidamente a 
sintaxe correta das fórmulas. Detectando facilmente as funções 
que deseja usar e obtendo ajuda para concluir os argumentos 
das fórmulas, você as criará corretamente não apenas na 
primeira vez, mas sempre.

Referências estruturadas     Além de referências a células, 
como A1 e R1C1, o Office Excel 2007 fornece referências 
estruturadas que fazem referência a tabelas e intervalos 
nomeados em uma fórmula.

Fácil acesso a intervalos nomeados     Usando o gerenciador 
de nomes do Office Excel 2007, você pode organizar, atualizar 
e gerenciar vários intervalos nomeados em um local central. 
Assim, quem precisar trabalhar em sua planilha poderá 
interpretar mais facilmente as fórmulas e os dados.

Classificação e filtragem aperfeiçoadas
No Office Excel 2007, você pode organizar rapidamente os 

dados da planilha para encontrar as respostas de que necessita, 
usando filtragem e classificação aperfeiçoadas. Por exemplo, 
agora é possível classificar dados por cor e em mais de três 
níveis (até 64). Você também pode filtrar dados por cor ou por 
datas, exibir mais de 1000 itens na lista suspensa Preenchimento 
Automático, selecionar vários itens para filtragem e filtrar dados 
em Tabelas Dinâmicas.

Aperfeiçoamentos das tabelas do Excel
No Office Excel 2007, você pode usar a nova interface do 

usuário para criar, formatar e expandir rapidamente uma tabela 
do Excel (conhecida como lista do Excel no Excel 2003) para 
organizar os dados na planilha e facilitar o trabalho com eles. A 
seguir são relacionados os recursos novos ou aprimorados para 
tabelas.

Linhas de cabeçalho de tabela: As linhas de cabeçalho de 
tabela podem ser ativadas ou desativadas. Quando os cabeçalhos 
de tabela são exibidos, permanecem visíveis com os dados 
nas colunas da tabela, substituindo os cabeçalhos da pasta de 
trabalho quando você se move em uma tabela longa.

Colunas calculadas: Uma coluna calculada usa uma 
única fórmula que é ajustada para cada linha. Ela se expande 
automaticamente para incluir linhas adicionais, de modo que 
a fórmula seja imediatamente estendida a essas linhas. Basta 
digitar a fórmula uma vez — você não precisa usar os comandos 
Preencher ou Copiar.

Filtragem Automática: O Filtro Automático é ativado por 
padrão em uma tabela, habilitando poderosos recursos de 
classificação e filtragem dos dados da tabela.

Referências estruturadas: Com esse tipo de referência, 
você pode usar nomes de cabeçalhos de colunas de tabela em 
vez de referências de células, como A1 ou R1C1.

Linhas de totais: Em uma linha de totais, agora é possível 
usar entradas de texto e fórmulas personalizadas.

Estilos de tabela: Você pode aplicar um estilo de tabela para 
adicionar rapidamente formatação profissional com qualidade 
de designer a tabelas. Se um estilo de linha alternativo estiver 
habilitado em uma tabela, o Excel manterá a regra de estilo 
alternativo inclusive durante ações que, tradicionalmente, 
prejudicariam esse layout, como filtragem, ocultação de linhas 
ou reorganização manual de linhas e colunas.

Gráficos com nova aparência
No Office Excel 2007, você pode usar novas ferramentas 

de gráficos para criar facilmente gráficos com aparência 
profissional que comunicam as informações de maneira eficaz. 
Dependendo do tema aplicado à pasta de trabalho, a aparência 
nova e atualizada dos gráficos inclui efeitos especiais, como 3D, 
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transparência e sombras suaves.

Com a nova interface do usuário, é fácil explorar os tipos de 
gráficos disponíveis, assim, você pode criar o gráfico certo para 
seus dados. São fornecidos diversos layouts e estilos de gráficos 
predefinidos, para que você possa aplicar rapidamente um 
formato atraente e incluir os detalhes desejados no gráfico.

Seletores de elementos de gráficos visuais: Além dos 
layouts e formatos rápidos, agora você pode usar a nova interface 
do usuário para alterar rapidamente todos os elementos do 
gráfico, apresentando os dados da melhor maneira. Com apenas 
alguns cliques, é possível adicionar ou remover títulos, legendas, 
rótulos de dados, linhas de tendência e outros elementos de 
gráfico.

Uma aparência moderna com o OfficeArt: Como os 
gráficos no Office Excel 2007 são desenhados com o OfficeArt, 
quase tudo que você pode fazer com uma forma do OfficeArt 
também pode ser feito em um gráfico e seus elementos. Por 
exemplo, é possível adicionar uma sombra suave ou efeito de 
bisel para ressaltar um elemento ou usar transparência para 
tornar visíveis elementos que estão parcialmente obscurecidos 
em um layout de gráfico. Você também pode usar efeitos 3D 
realisticos.

Linhas e fontes claras: As linhas em gráficos são menos 
denteadas, e fontes ClearType são usadas para tornar o texto 
mais legível.

Mais cores do que nunca: É fácil escolher dentre as cores 
de temas predefinidos e variar sua intensidade. Para obter mais 
controle, você também pode adicionar suas próprias cores 
escolhendo dentre 16 milhões de cores na caixa de diálogo 
Cores.

Modelos de gráfico: Na nova interface do usuário, é muito 
mais fácil salvar seus gráficos favoritos como modelos de gráfico.

Gráficos compartilhados
Usando gráficos do Excel em outros programas: No 

Versão do 2007 Office, os gráficos são compartilhados entre o 
Excel, o Word e o PowerPoint. Em vez de usar os recursos de 
gráficos fornecidos pelo Microsoft Graph, agora o Word e o 
PowerPoint incorporam os poderosos recursos de gráficos do 
Excel. Como uma planilha do Excel é usada como folha de dados 
de gráfico para gráficos do Word e do PowerPoint, os gráficos 
compartilhados fornecem a funcionalidade avançada do Excel, 
inclusive o uso de fórmulas, filtragem e classificação e a opção de 
vincular um gráfico a fontes de dados externas, como o Microsoft 
SQL Server e o Analysis Services (OLAP), para ter informações 
atualizadas no gráfico. A planilha do Excel que contém os dados 
do gráfico pode ser armazenada no documento do Word ou 
apresentação do PowerPoint ou em um arquivo separado, para 
reduzir o tamanho dos documentos.

Copiando gráficos para outros programas: Gráficos podem 
ser facilmente copiados e colados entre documentos ou de um 
programa para outro. Quando você copia um gráfico do Excel 
para o Word ou PowerPoint, ele é automaticamente alterado 
para corresponder ao documento do Word ou à apresentação do 
PowerPoint, mas também é possível manter o formato de gráfico 
do Excel. Dados de planilhas do Excel podem ser inseridos no 
documento do Word ou apresentação do PowerPoint, mas você 
também pode mantê-los no arquivo de origem do Excel.

Animando gráficos no PowerPoint: No PowerPoint, é 
possível usar animação mais facilmente para enfatizar dados em 
um gráfico baseado no Excel. Você pode animar todo o gráfico 
ou a entrada de legenda e os rótulos de eixos. Em um gráfico de 
colunas, é possível até animar colunas individuais para ilustrar 
melhor um item específico. Os recursos de animação são mais 
fáceis de encontrar e você tem muito mais controle. Por exemplo, 
é possível fazer alterações em etapas de animação individuais e 
usar mais efeitos de animação.

Tabelas Dinâmicas fáceis de usar
No Office Excel 2007, As Tabelas Dinâmicas são muito mais 

fáceis de usar do que em versões anteriores do Excel. Com a 
nova interface do usuário de Tabelas Dinâmicas, bastam alguns 
cliques para obter as informações que você deseja exibir sobre 
os dados — não é mais preciso arrastar os dados para áreas para 
arrastar e soltar que nem sempre são um alvo fácil. Em vez disso, 

basta selecionar os campos que você deseja ver e uma nova lista 
de campos de Tabela Dinâmica.

Após criar uma Tabela Dinâmica, você pode tirar proveito 
de muitos outros recursos novos ou aprimorados para resumir, 
analisar e formatar os dados da Tabela Dinâmica.

Usando Desfazer em Tabelas Dinâmicas: Agora é 
possível desfazer a maioria das ações executadas para criar ou 
reorganizar uma Tabela Dinâmica.

Sinais de adição e subtração indicadores de drill-down: 
São usados para indicar se você pode expandir ou recolher 
partes da Tabela Dinâmica para ver mais ou menos informações.

Classificação e filtragem: Agora a classificação é tão 
simples quanto selecionar um item na coluna que você deseja 
classificar e usar botões de classificação. Você pode filtrar dados 
usando filtros de Tabela Dinâmica, como filtros de data, de 
rótulo, de valor ou manuais.

Formatação condicional: É possível aplicar formatação 
condicional a uma Tabela Dinâmica do Office Excel 2007 por 
célula ou por interseção de células.

Estilo e layout de Tabelas Dinâmicas: Assim como faz com 
tabelas e gráficos do Excel, você pode aplicar rapidamente um 
estilo predefinido ou personalizado a uma Tabela Dinâmica. 
Além disso, a alteração do layout de uma Tabela Dinâmica é 
muito mais fácil na nova interface do usuário.

Gráficos Dinâmicos: Assim como as Tabelas Dinâmicas, 
os Gráficos Dinâmicos são muito mais fáceis de criar na nova 
interface do usuário. Todos os aprimoramentos de filtragem 
também estão disponíveis para Gráficos Dinâmicos. Quando 
você cria um Gráfico Dinâmico, menus de contexto e ferramentas 
de Gráfico Dinâmico específicos estão disponíveis para a análise 
dos dados no gráfico. Além disso, é possível alterar o layout, 
estilo e formato do gráfico ou de seus elementos da mesma 
maneira como em um gráfico normal. No Office Excel 2007, 
a formatação de gráfico aplicada é preservada quando você 
faz alterações no Gráfico Dinâmico, o que é uma melhoria em 
relação a esse recurso em versões anteriores do Excel.

Novos formatos de arquivo
Formato de arquivo baseado em XML: No Sistema Microsoft 

Office 2007, a Microsoft está introduzindo novos formatos de 
arquivo para o Word, o Excel e o PowerPoint, conhecidos como 
formatos Office Open XML. Esses novos formatos de arquivo 
possibilitam a integração com fontes de dados externas, além 
de oferecerem tamanhos de arquivo reduzidos e recuperação de 
dados aprimorada. No Office Excel 2007, o formato padrão para 
pastas de trabalho do Excel é o formato de arquivo baseado em 
XML (.xlsx) do Office Excel 2007. Outros formatos baseados em 
XML disponíveis são o formato de arquivo baseado em XML e 
habilitado para macro (.xlsm) do Office Excel 2007, o formato de 
arquivo para um modelo do Excel (.xltx) do Office Excel 2007 e 
o formato de arquivo habilitado para macro para um modelo do 
Excel (.xltm) do Office Excel 2007.

Office Excel 2007 formato de arquivo binário: Além 
dos novos formatos de arquivo baseados em XML, o Office 
Excel 2007 também introduz uma versão binária do formato 
de arquivo compactado segmentado para pastas de trabalho 
grandes ou complexas. Esse formato de arquivo, o formato de 
arquivo Binário (ou BIFF12) (.xls) do Office Excel 2007, pode ser 
usado para proporcionar desempenho ideal e compatibilidade 
com versões anteriores.

Compatibilidade com versões anteriores do Excel: Você 
pode verificar uma pasta de trabalho do Office Excel 2007 
para ver se ela contém recursos ou formatação incompatíveis 
com uma versão anterior do Excel. Assim, é possível fazer as 
alterações necessárias para garantir melhor compatibilidade 
com versões anteriores. Em versões anteriores do Excel, é 
possível instalar atualizações e conversores que o ajudam a 
abrir uma pasta de trabalho do Office Excel 2007 para editá-la, 
salvá-la e abri-la novamente no Office Excel 2007 sem perder 
recursos ou funcionalidade específicos do Office Excel 2007.

Melhor experiência de impressão
Modo de Exibição de Layout de Página     Além dos modos de 

exibição Normal e de Visualização de Quebra de Página, o Office 
Excel 2007 fornece um modo de exibição de Layout de Página. 
Você pode usá-lo para criar uma pasta de trabalho e, ao mesmo 
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tempo, ver como será sua aparência em formato impresso. Nesse 
modo de exibição, é possível trabalhar com cabeçalhos e rodapés 
de página e configurações de margem diretamente na planilha, 
além de colocar objetos, como gráficos ou formas, exatamente 
no local desejado. Você também conta com fácil acesso a todas 
as opções de configuração de página na guia Layout de Página 
na nova interface do usuário, podendo especificar rapidamente 
opções como orientação de página. É fácil ver o que será 
impresso em cada página, o que ajuda a evitar várias tentativas 
de impressão e o truncamento de dados na cópia impressa.

Salvando em formato PDF e XPS
Você pode salvar um arquivo PDF ou XPS a partir de um 

programa do Sistema Microsoft Office 2007 somente depois de 
instalar um suplemento.

Operadores de cálculo e precedência
Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja 

efetuar nos elementos de uma fórmula. Há uma ordem padrão 
na qual os cálculos ocorrem, mas você pode alterar essa ordem 
utilizando parênteses.

Tipos de operadores
Há quatro diferentes tipos de operadores de cálculo: 

aritmético, comparação, concatenação de texto e referência.
Operadores aritméticos
Para efetuar operações matemáticas básicas, como adição, 

subtração ou multiplicação, combinar números e produzir 
resultados numéricos, use estes operadores aritméticos.

Operador aritmético Significado Exemplo
+ (sinal de mais) Adição 3+3
– (sinal de menos) Subtração

Negação
3–1
–1

* (asterisco) Multiplicação 3*3
/ (sinal de divisão) Divisão 3/3
% (sinal de 
porcentagem)

Porcentagem 20%

^ (acento circunflexo) Exponenciação 3^2

Operadores de comparação
Você pode comparar dois valores, usando os operadores 

a seguir. Quando dois valores são comparados usando esses 
operadores, o resultado será um valor lógico, VERDADEIRO ou 
FALSO.

Operador de 
comparação

Significado Exemplo

= (sinal de igual) Igual a A1=B1
> (sinal de maior que) Maior que A1>B1
< (sinal de menor que) Menor que A1<B1
>= (sinal de maior ou 
igual a)

Maior ou igual a A1>B1

<= (sinal de menor ou 
igual a)

Menor ou igual a A1<B1

<> (sinal de diferente de) Diferente de A1<>B1

Operador de concatenação de texto
Use o ‘E’ comercial (&) para associar, ou concatenar, uma ou 

mais seqüências de caracteres de texto para produzir um único 
texto.

Operador de concatenação de texto
Use o ‘E’ comercial (&) para associar, ou concatenar, uma ou 

mais sequências de caracteres de texto para produzir um único 
texto.

Operador de 
texto

Significado Exemplo

& (E comercial) Conecta, ou 
concatena, dois 
valores para 
produzir um valor 
de texto contínuo

(“North”&”wind”)

Operadores de referência
Combine intervalos de células para cálculos com estes 

operadores.

Operador 
de 

referência

Significado Exemplo

: (dois-
pontos)

Operador de 
intervalo, que 
produz uma 
referência para 
todas as células 
entre duas 
referências, 
incluindo as 
duas referências

B5:B15

, (vírgula) Operador de 
união, que 
combina 
diversas 
referências em 
uma referência

SOMA(B5:B15,D5:D15)

(espaço) Operador de 
interseção, que 
produz uma 
referência a 
células comuns a 
duas referências

B7:D7 C6:C8

A ordem em que o Excel efetua operações em fórmulas
Em alguns casos, a ordem na qual o cálculo é executado 

pode afetar o valor retornado da fórmula. Então é importante 
compreender como a ordem é determinada e como você pode 
alterar a ordem para obter o resultado desejado.

Ordem de cálculo
As fórmulas calculam valores segundo uma ordem 

específica. Uma fórmula no Excel sempre começa com um sinal 
de igual (=). O sinal de igual informa ao Excel que os caracteres 
a seguir constituem uma fórmula. Depois do sinal de igual 
estão os elementos a serem calculados (os operandos), que são 
separados por operadores de cálculo. O Excel calcula a fórmula 
da esquerda para a direita, de acordo com uma ordem específica 
para cada operador da fórmula.

Precedência de operadores
Se você combinar vários operadores em uma única fórmula, 

o Excel executará as operações na ordem mostrada na tabela 
a seguir. Se uma fórmula contiver operadores com a mesma 
precedência — por exemplo, se uma fórmula contiver um 
operador de multiplicação e divisão — o Excel avaliará os 
operadores da esquerda para a direita.

Operador Descrição
: (dois-pontos)
(espaço simples)
, (vírgula)

Operadores de referência

- Negação (como em –1)
% Porcentagem
^ Exponenciação
* e / Multiplicação e divisão
+ e – Adição e subtração
& Conecta duas sequências de texto 

(concatenação)
=
< >
<=
>= 
<>

Comparação

Uso de parâmetros
Para alterar a ordem da avaliação, coloque entre parênteses a 

parte da fórmula a ser calculada primeiro. Por exemplo, a fórmula 
a seguir retorna 11 porque o Excel calcula a multiplicação antes 
da adição. A fórmula multiplica 2 por 3 e, em seguida, soma 5 ao 
resultado.

=5+2*3

Por outro lado, se você usar parênteses para alterar a sintaxe, 
o Excel somará 5 e 2 e, em seguida, multiplicará o resultado por 
3 para produzir 21.

=(5+2)*3
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No exemplo abaixo, os parênteses na primeira parte da 

fórmula forçam o Excel a calcular B4+25 primeiro e, em seguida, 
dividir o resultado pela soma dos valores nas células D5, E5 e F5.

=(B4+25)/SOMA(D5:F5)

Maneiras de somar valores em uma planilha

A soma (adição de valores) é parte integrante da análise de 
dados, se você estiver subtotalizando vendas na região noroeste 
ou o total de recibos semanais. O Excel fornece várias técnicas 
que você pode usar para somar dados.

Para que você faça a melhor escolha, este artigo fornece um 
resumo abrangente de métodos e informações de apoio para 
ajudar você a decidir rapidamente qual técnica usar, e links para 
artigos detalhados.

Adição simples e subtração
Você pode somar e subtrair números usando uma fórmula 

simples, clicando em um botão, ou usando uma função de 
planilha.

Adicionar os valores em uma célula usando uma fórmula 
simples

Se você só precisar de um resultado rápido, use o Excel como 
uma minicalculadora. Faça isso usando o operador aritmético 
sinal de mais. (+).

Fórmula Descrição Resultado
=5+10 Usa o operador + (sinal de 

mais) para adicionar dois ou 
mais valores.

15

=A2+B2 Adiciona os valores em duas 
ou mais células. Neste caso, 
presume que A2 = 5 e B2 
= 10.

15

=A2+B2+20 Adiciona os valores nas duas 
células para um número 
que você insere diretamente 
na fórmula. Neste caso, 
presume que A2 = 5 e B2 
= 10.

35

Subtrair os valores em uma célula usando uma fórmula 
simples

Faça isso usando o operador aritmético sinal de menos (-). 
Por exemplo, a fórmula =12-9 exibe um resultado de 3.

Adicione os valores em uma coluna ou linha usando um 
botão

Você pode usar AutoSoma para somar rapidamente uma 
série de números em uma coluna ou linha. Clique uma célula 
vazia abaixo de uma coluna de números ou à direita de uma 
linha de números, e clique em AutoSoma.O Excel seleciona 
o que determina ser a faixa mais provável de dados. Clique 
em AutoSoma novamente para aceitar o intervalo que o Excel 
selecionar, ou selecione seu próprio intervalo e clique em 
AutoSoma.

Adicione os valores em um intervalo usando uma função
A função SOMA é útil quando você deseja adicionar ou 

subtrair valores de diferentes intervalos ou combinar valores 
numéricos com intervalos de números. Use a função SOMA para 
adicionar todos os argumento que você especificar na abertura e 
fechamento parênteses. Cada argumento pode ser um intervalo, 
uma referência de célula, ou um valor numérico positivo ou 
negativo.

Para inserir uma fórmula simples, digite =SOMA em uma 
célula, seguido por um parêntese de abertura. Em seguida, digite 
um ou mais números, referências de células, ou intervalos de 
células, separadas por vírgulas. Em seguida, digite um parêntese 
de fechamento e pressione ENTER para exibir o resultado. Você 
também pode usar o mouse para selecionar as células que 
contenham dados que você deseja somar.

Por exemplo, ao usar os dados na tabela anterior, todas as 
fórmulas a seguir usam a função SOMA para retornar o mesmo 
valor (17158):

=SOMA(4823,12335)
=SOMA(A2,A3)
=SOMA(A2:A3)
=SOMA(A2,12335)

A figura a seguir mostra a fórmula que usa a função SOMA 
para adicionar o valor da célula A2 e 12335. Abaixo da fórmula, 
uma Dica de Tela fornece orientação sobre a utilização da 
função. SOMA.

Observações: Não existe a função SUBTRAIR no Excel. Para 
subtrair valores usando uma função, use os valores negativos 
com a função SOMA. Por exemplo, a fórmula =SOMA(30,A3,-
15,-B6) adiciona 30 ao valor na célula A3, subtrai 15, e subtrai o 
valor na célula B6.

Você pode incluir até 255 valores numéricos ou referências 
de célula ou intervalo, em qualquer combinação, como 
argumentos na função SOMA.

Subtraia os valores em um intervalo usando uma função
Use a função SOMA para subtrair números, digitando os 

números que deseja subtrair como números negativos na 
fórmula.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



93Informática Básica

APOSTILAS OPÇÃO

Por exemplo, usando os dados na tabela anterior, todas as 
fórmulas a seguir usam a função SOMA para retornar o mesmo 
valor (16737):

=SOMA(29072,-12335)
=SOMA(A2,-A3)
=SOMA(A2,-12335)
=SOMA(A2,(-1*(A3)))

Somar e subtrair os valores de data e hora

Você pode usar funções de data e hora e até mesmo uma 
simples adição ou subtração para calcular o tempo decorrido, 
estimar datas de conclusão de projetos, e muito mais. A tabela 
a seguir mostra algumas fórmulas que calculam horas e dias 
decorridos. Observe que se você subtrair uma data ou hora que 
resulte em um valor negativo, o Excel exibe os caracteres ### na 
célula que contém a fórmula.

Trabalhar com valores de data e hora pode produzir 
resultados inesperados, então siga com cuidado.

Exibir cálculos na barra de status do Excel
Para conferir rapidamente os totais de células que são 

selecionados em sua planilha, confira a barra de status do Excel 
(a barra de status está na parte inferior da janela do documento). 
Na barra de status, o Excel exibe a soma de duas ou mais células 
selecionadas que contenham dados numéricos. O valor da soma 
da barra de status atualiza tão rapidamente quanto você pode 
marcar ou desmarcar células.

Barra de status do Excel

Valor da soma calculada na barra de status do Excel
Quando uma ou mais células são selecionadas, as 

informações sobre os dados nessas células são exibidas na barra 
de status do Excel. Por exemplo, se quatro células na sua planilha 
forem selecionadas, e contiverem os valores 2, 3, uma cadeia de 
texto (como “nuvem”), e 4, todos os valores a seguir poderão ser 
exibidos na barra de status ao mesma tempo: Média, Contagem, 
Contagem Numérica, Mín, Máx e Soma. Clique com botão direito 
do mouse na barra de status para mostrar ou ocultar alguns ou 

todos esses valores. Estes valores são mostrados na ilustração 
a seguir.

Observação: Nas versões do Excel anteriores ao Excel 2007, 
esses mesmos valores podem ser exibidos na barra de status, 
mas apenas um valor por vez.

Usar o Excel como calculadora
Em vez de pegar a calculadora, use o Microsoft Office Excel 

para fazer contas!
Em uma planilha, você pode inserir fórmula simples para 

adicionar, dividir, multiplicar e subtrair dois ou mais valores 
numéricos. Também pode inserir uma fórmula que use a função 
SOMA (também conhecida como AutoSoma) para totalizar 
rapidamente uma série de valores sem precisar inserir nenhum 
deles manualmente em uma fórmula. Uma vez criada a fórmula, 
você poderá preenchê-la em células adjacentes — sem a 
necessidade de criar a mesma fórmula repetidamente.

Quando você estiver familiarizado com essas fórmulas 
simples, talvez queira aprender como criar fórmulas complexas 
e experimentar algumas das diversas função disponíveis no 
Excel.

Aprender mais sobre fórmulas simples
A primeira coisa que você precisa saber é que todas as 

inserções de fórmulas começam com um sinal de igual (=). Para 
fórmulas simples, digite o sinal de igual seguido dos valores 
numéricos a serem calculados e dos operadores matemáticos 
que deseja usar. Por exemplo, o sinal de adição (+) para 
adicionar, o sinal de subtração (-) para subtrair, o asterisco (*) 
para multiplicar e a barra (/) para dividir os valores inseridos. 
Quando você pressiona ENTER, o Excel calcula e exibe o 
resultado da fórmula instantaneamente.

Por exemplo, quando você digita uma fórmula simples em 
uma célula (como =12.99+16.99 na célula C6 na imagem a 
seguir) e pressiona ENTER, o Excel calcula o resultado e o exibe 
nessa célula. A fórmula em si aparece na barra de fórmulas.

A fórmula inserida em uma célula continuará visível na barra 
de fórmulas sempre que a célula estiver selecionada.

Clique em AutoSoma e voilà!
Para totalizar rapidamente uma série de valores sem 

precisar inseri-los manualmente em uma fórmula, você pode 
inserir uma fórmula que use a função SOMA, também conhecida 
como AutoSoma.

AutoSoma é o botão que exibe o símbolo de “somatório” 
(o Sigma maiúsculo do alfabeto grego). De fácil acesso em dois 
locais na Faixa de Opções, esse botão pode ser encontrado na 
guia Início, no grupo Editar, ou na guia Fórmulas, no grupo 
Biblioteca de Funções.
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Quando você seleciona uma célula à direita ou abaixo de um 

intervalo de valores numéricos e clica em AutoSoma, o Excel 
automaticamente inclui esse intervalo na fórmula e calcula os 
valores.

O clique em AutoSoma insere uma fórmula que usa a função 
SOMA para calcular os valores numéricos diretamente acima ou 
à esquerda da célula selecionada.

Por exemplo, para totalizar rapidamente os números 
para janeiro, você só precisa selecionar a célula B7 e clicar 
em AutoSoma. Um marcador colorido delimita as células 
selecionadas na fórmula inserida na célula B7. Quando você 
pressionar ENTER, o resultado da fórmula será exibido na célula 
selecionada (B7), e a fórmula aparecerá na barra de fórmulas.

A célula B7 exibe o resultado da fórmula. A fórmula em si 
aparecerá na barra de fórmulas sempre que essa célula estiver 
selecionada.

Em uma fórmula que usa uma função, como SOMA, a 
referência de célula que aparece dentro dos parênteses é o 
argumento da fórmula. É ele que determina quais valores a 
fórmula irá calcular. O dois-pontos (:) na referência de célula 
(B3:B6 no exemplo) indica que ela é um intervalo de células. 
Os parênteses são indispensáveis em fórmulas que usem uma 
função — eles separam o argumento do nome da função na 
fórmula.

Se uma referência de célula for usada no argumento de 
uma fórmula em vez dos valores reais, o Excel poderá atualizar 
automaticamente o resultado da fórmula sempre que os valores 
nas células de referência forem atualizados.

Eliminar a necessidade de digitar a mesma fórmula 
repetidamente

Uma vez criada a fórmula, você poderá copiá-la para 
outras células — sem a necessidade de criar a mesma fórmula 
repetidamente.

Por exemplo, quando você copia a fórmula na célula B7 

para a célula adjacente C7, a fórmula nessa célula se ajusta 
automaticamente ao novo local e calcula os valores numéricos 
na coluna C.

A fórmula copiada faz referência aos valores numéricos na 
coluna C, além de calculá-los.

Usar uma fórmula simples para adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir valores numéricos

Em uma fórmula simples, você pode inserir valores e 
operadores matemáticos para calcular esses valores. Entretanto, 
em vez de inserir os valores diretamente na fórmula, você 
também pode fazer referência às células que contêm os valores 
que deseja calcular. O uso de referência de célula em uma fórmula 
garante que qualquer alteração nos valores seja atualizada 
automaticamente no resultado do cálculo da fórmula.

- Em uma planilha, clique na célula na qual deseja inserir a 
fórmula.

- Para iniciar a fórmula, digite =
- Para inserir o primeiro valor numérico, siga um destes 

procedimentos:
- Digite o valor que deseja usar.
DICA: Por exemplo, digite 10
- Selecione a célula que contém o valor desejado.
DICA: Por exemplo, selecione a célula A1.
- Para inserir o operador matemático que deseja usar, siga 

um destes procedimentos:
- Para usar um sinal de adição (+) para adicionar os valores 

na fórmula, digite +
- Para usar um sinal de subtração (-) para subtrair os valores 

na fórmula, digite -
- Para usar um asterisco (*) para multiplicar os valores na 

fórmula, digite *
- Para usar uma barra (/) para dividir os valores na fórmula, 

digite /
- Para inserir o próximo valor numérico, faça o seguinte:
- Digite o valor que deseja usar.
DICA: Por exemplo, digite 5
- Selecione a célula que contém o valor desejado.
DICA: Por exemplo, selecione a célula B1.
- Repita as etapas 4 e 5 para quaisquer outros valores e 

operações matemáticas que queira incluir na fórmula.
DICA: Para uma operação ter precedência no cálculo, use 

parênteses em torno dessa operação. Por exemplo, digite 
=(10+5)*2 ou =(A1+B1)*C1.

- Quando a fórmula estiver concluída, pressione ENTER.
Por padrão, o valor resultante da fórmula aparece na célula 

selecionada, e a fórmula em si é exibida na barra de fórmulas.

Usar a função SOMA para totalizar valores numéricos 
em uma linha ou coluna

Para calcular o total de uma série de valores numéricos 
em uma linha ou coluna, não é preciso inseri-los manualmente 
em uma fórmula. Em vez disso, você pode usar uma fórmula 
predefinida que use a função SOMA.
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- Em uma planilha, clique em uma célula abaixo ou à direita 

dos valores numéricos que deseja totalizar.
- Na guia Início, no grupo Editar, clique em AutoSoma 

Imagem do botão.
DICA: AutoSoma também está disponível na guia Fórmulas, 

no grupo Biblioteca de Funções.
- Pressione ENTER para exibir o resultado da função SOMA 

na célula selecionada.
A fórmula em si aparece na barra de fórmulas.

DICA: Se você estiver procurando um modo rápido de 
totalizar valores em uma coluna, coloque seus dados em uma 
tabela do Excel. Nela, é possível adicionar uma linha de totais 
para resumir instantaneamente os valores em uma coluna.

Preencher uma fórmula em células adjacentes
Quando você preenche uma fórmula em células adjacentes, 

seja em uma linha ou em uma coluna, a fórmula é ajustada 
automaticamente para calcular os valores na linha ou coluna 
correspondente.

- Em uma planilha, selecione a célula contendo a fórmula que 
deseja preencher em células adjacentes.

Alça de preenchimento

- Arraste a alça de preenchimento sobre as células que você 
deseja preencher.

Alça de preenchimento

OBSERVAÇÃO: A alça de preenchimento é exibida por 
padrão, mas, se ela não estiver disponível, você precisará 
especificar uma opção no Excel para habilitá-la.

Para obter informações sobre como exibir a alça 
de preenchimento, consulte Exibir ou ocultar a alça de 
preenchimento.

- Para especificar como deseja preencher a seleção, clique 
em Opções de Autopreenchimento Imagem do botão e, em 
seguida, clique na opção desejada.

Clique no Botão Microsoft Office, clique em Opções do Excel, 
e, em seguida, clique na categoria Fórmulas.

Em Opções de cálculo, procure Cálculo da Pasta de Trabalho.
Automático: As fórmulas são recalculadas automaticamente.
Automático exceto para tabelas de dados: As fórmulas são 

recalculadas automaticamente, a menos que a fórmula esteja em 
uma tabela de dados.

Manual: As fórmulas não são recalculadas automaticamente.
Recalcular pasta de trabalho antes de salvar: (Disponível 

somente se a opção Cálculo da Pasta de Trabalho estiver definida 
como Manual.) Com esta caixa de diálogo marcada, as fórmulas 
não serão recalculadas automaticamente enquanto a pasta de 
trabalho não for salva. Observe que várias outras ações podem 
fazer com que a pasta de trabalho seja salva, como o comando 
Enviar para.

Dicas:
Você também pode preencher a célula ativa com a fórmula 

de uma célula adjacente usando o comando Preencher (na 
guia Início, no grupo Editar) ou pressionando CTRL+D para 
preencher uma célula abaixo ou CTRL+R para preencher uma 
célula à direita da célula que contém a fórmula.

Você pode preencher automaticamente a fórmula para baixo, 
para todas as células adjacentes às quais ela se aplique, clicando 
duas vezes na alça de preenchimento da primeira célula que 
contém a fórmula. Por exemplo, as células A1:A15 e B1:B15 
contêm valores numéricos e você digita a fórmula =A1+B1 na 

célula C1. Para copiar essa fórmula nas células C2:C15 (para que 
C2=A2+B2, C3=A3+B3, etc.), selecione a célula C1 e clique duas 
vezes na alça de preenchimento.

Se você estiver procurando um método ainda mais 
rápido de preencher fórmulas, coloque seus dados em uma 
tabela do Excel. Nela, é possível criar uma coluna calculada 
simplesmente inserindo uma fórmula. O Excel usa essa fórmula 
automaticamente na coluna inteira. A magia da matemática!

Visão geral de tabelas do Excel
Para facilitar o gerenciamento e a análise de um grupo de 

dados relacionados, você pode transformar um intervalo de 
células em uma tabela do Microsoft Office Excel (anteriormente 
conhecida como lista do Excel). Em geral, uma tabela contém 
dados relacionados em uma série de linhas e colunas de planilha 
que foram formatadas como uma tabela. Ao usar os recursos 
de tabela, você pode gerenciar os dados nas linhas e colunas da 
tabela independentemente dos dados em outras linhas e colunas 
da planilha.

OBSERVAÇÃO: Tabelas do Excel não devem ser confundidas 
com as tabela de dados que fazem parte de um conjunto de 
comandos de teste de hipóteses.

Aprender sobre os elementos de uma tabela do Excel
Uma tabela pode incluir os seguintes elementos:
Linha de cabeçalho: Por padrão, uma tabela tem uma linha 

de cabeçalho. Cada coluna de tabela possui a filtragem habilitada 
na linha de cabeçalho, para que você possa filtrar ou classificar 
os dados de tabela rapidamente.

Linhas de faixa: Por padrão, o sombreamento alternativo, 
ou faixa, é aplicado às linhas em uma tabela para diferenciar 
melhor os dados.

Colunas calculadas: Ao inserir uma fórmula em uma célula 
em uma coluna de tabela, você pode criar uma coluna calculada 
na qual essa fórmula é instantaneamente aplicada a todas as 
outras células nessa coluna de tabela.
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Linha de total: Você pode adicionar uma linha de total à sua 
tabela, que fornece acesso a funções de resumo (como a função 
MÉDIA, CONT.NÚM ou SOMA). uma caixa de listagem suspensa 
é exibida em cada célula de linha de total, para que você possa 
calcular rapidamente os totais desejados.

Alça de dimensionamento: Uma alça de dimensionamento 
no canto inferior direito da tabela permite arrastar a tabela para 
o tamanho que se quiser.

Gerenciar dados em uma tabela do Excel
Você pode usar uma tabela para gerenciar os seus dados, 

mas, se quiser gerenciar vários grupos de dados, você pode 
inserir mais de uma tabela na mesma planilha.

Se você tiver acesso a um site do Microsoft Windows 
SharePoint Services e permissão para a criação de páginas 
nele, poderá usá-lo para compartilhar uma tabela com outros 
usuários. Com a exportação de dados da tabela para uma lista 
do SharePoint, outras pessoas poderão exibir, editar e atualizar 
esses dados de tabela na lista do SharePoint. É possível criar uma 
conexão unidirecional com essa lista, para poder atualizar os 
dados da tabela na planilha de forma a incorporar as alterações 

feitas nos dados na lista do SharePoint. Não é mais possível 
atualizar uma lista do SharePoint com as alterações feitas nos 
dados de tabela no Excel. Depois de exportar os dados de tabela 
para uma lista do SharePoint, você pode abrir essa lista no Excel 
como somente leitura — todas as alterações desejadas só podem 
ser feitas nos dados que estejam no site do SharePoint.

OBSERVAÇÃO: Como não há suporte para a funcionalidade 
de tabela em pasta de trabalho compartilhada, não é possível 
criar uma tabela em uma pasta de trabalho compartilhada.

Recursos de tabela que você pode usar para gerenciar dados 
de tabela

Classificação e filtragem: caixa de listagem suspensa de 
filtros são adicionadas automaticamente à linha de cabeçalho de 
uma tabela. Você pode classificar tabelas em ordem ascendente 
ou descendente ou por cor ou pode, ainda, criar uma ordem 
de classificação personalizada. É possível filtrar tabelas para 
mostrar apenas os dados que atendam aos critérios especificados 
ou filtrar por cor.

Formatação de dados de tabela: Você pode rapidamente 
formatar dados de tabela aplicando um estilo de tabela 
personalizado ou predefinido. Pode escolher também as opções 
de Estilos de Tabela para exibir uma tabela com ou sem cabeçalho 
ou linha de totais, para aplicar faixas de linhas ou colunas a fim 
de facilitar a leitura da tabela ou fazer uma distinção entre a 
primeira ou última coluna e as outras colunas da tabela.

Inserção e exclusão de linhas e colunas de tabelas: Você 
pode usar uma das várias formas de adicionar linhas e colunas 
a uma tabela. Você pode, rapidamente, adicionar uma linha em 
branco no final da tabela, incluir na tabela linhas ou colunas de 
planilhas adjacentes ou inserir linhas e colunas da tabela no 
local que desejar. Você pode excluir linhas e colunas conforme 
o necessário e pode também, rapidamente, remover de uma 
tabela linhas que contenham dados duplicados.

Uso de uma coluna calculada: Para usar uma única fórmula 
que se ajuste a cada linha de uma tabela, você pode criar uma 
coluna calculada. Uma coluna calculada expande-se para incluir 
linhas adicionais de modo que a fórmula seja imediatamente 
estendida a essas linhas.

Exibição e cálculo de totais de dados de tabela: Você 
pode totalizar rapidamente os dados de uma tabela exibindo 
uma linha de totais no final da tabela e então usar as funções 
fornecidas nas linhas suspensas de cada célula da linha de totais.

Uso de referências estruturadas: Em vez de usar 
referências a células, como A1 e R1C1, você pode usar em uma 
fórmula referências estruturadas a nomes da tabela.

Garantia da integridade dos dados: Em tabelas que não 
estejam vinculadas a listas do SharePoint, você pode usar os 
recursos internos de validação de dados do Excel. Por exemplo, 
você pode optar por permitir apenas números ou datas em uma 
coluna de uma tabela.

Exportação para uma lista do SharePoint: Você pode 
exportar uma tabela para uma lista do SharePoint para que 
outras pessoas possam exibir, editar e atualizar dados da tabela.

Visão geral de fórmulas
Fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores 

na planilha. Uma fórmula inicia com um sinal de igual (=). Por 
exemplo, a fórmula a seguir multiplica 2 por 3 e depois adiciona 
5 ao resultado.

=5+2*3

Uma fórmula também pode conter um ou todos os seguintes 
elementos: função, referências, operador e constante.

Partes de uma fórmula
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1. Funções: a função PI() retorna o valor de pi: 3.142...
2. Referências: A2 retorna o valor na célula A2.
3. Constantes: números ou valores de texto inseridos 

diretamente em uma fórmula como, por exemplo, o 2.
4. Operadores: o operador ^ (acento circunflexo) eleva um 

número a uma potência e o operador * (asterisco) multiplica.

Usando constantes em fórmulas
Uma constante é um valor não calculado. Por exemplo, a 

data 09/10/2008, o número 210 e o texto “Receitas trimestrais” 
são todos constantes. Uma expressão, ou um valor resultante 
de uma expressão, não é uma constante. Se você usar valores 
de constantes na fórmula em vez de referências a células (por 
exemplo, =30+70+110), o resultado se alterará apenas se você 
próprio modificar a fórmula.

Operador de concatenação de texto
Use o ‘E’ comercial (&) para associar, ou concatenar, uma ou 

mais seqüências de caracteres de texto para produzir um único 
texto.

Operador de 
texto

Significado Exemplo

& (E 
comercial)

Conecta ou 
concatena 
dois valores 
para 
produzir um 
valor de texto 
contínuo

“Norte”&”vento”

Operadores de referência
Combine intervalos de células para cálculos com estes 

operadores.

Operador 
de 
referência

Significado Exemplo

: (dois-
pontos)

Operador de 
intervalo, que 
produz uma 
referência para 
todas as células 
entre duas 
referências, 
incluindo as duas 
referências

B5:B15

, (vírgula) Operador de 
união, que 
combina diversas 
referências em 
uma referência

SOMA(B5:B15,D5:D15)

 (espaço) Operador de 
interseção, que 
produz uma 
referência a 
células comuns a 
duas referências

B7:D7 C6:C8

A ordem em que o Excel efetua operações em fórmulas
Em alguns casos, a ordem em que o cálculo é efetuado pode 

afetar o valor retornado pela fórmula. Portanto, é importante 
entender como a ordem é determinada e como é possível alterá-
la para obter os resultados desejados.

Criar gráficos com seus dados em uma planilha
Um gráfico é uma representação visual de seus dados. 

Usando elementos como colunas (em um gráfico de colunas) ou 
linhas (em um gráfico de linhas), um gráfico exibe uma série de 
dados numéricos em um formato gráfico.

O formato gráfico de um gráfico facilita a compreensão de 
grandes quantidades de dados e do relacionamento entre séries 
de dados diferentes. Um gráfico também mostra a visão geral, 
para que seja possível analisar seus dados e procurar tendências 
importantes.

Selecione os dados que deseja incluir no gráfico.

Dica: Os dados devem ser organizados em linhas e colunas, 
com rótulos de linhas à esquerda e rótulos de coluna acima dos 
dados — o Excel determina automaticamente a melhor maneira 
de plotar dados no gráfico.

Na guia Inserir, no grupo Gráficos, clique no tipo de gráfico 
que deseja usar e clique em um subtipo de gráfico.

Dica: Para ver todos os tipos de gráfico disponíveis, clique 
em  Imagem do botão para iniciar a caixa de diálogo Inserir 
Gráfico e clique nas setas para rolar entre os tipos de gráfico.

Quando você posiciona o ponteiro do mouse sobre qualquer 
tipo de gráfico, uma Dica de tela mostra seu nome.

Use as Ferramentas de Gráfico para adicionar elementos 
como títulos e rótulos de dados e para alterar o design, layout ou 
formato de seu gráfico.
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Dica: Se você não conseguir ver as Ferramentas de Gráfico, 
clique em qualquer local dentro do gráfico para ativá-las.

Questões

01. (Prefeitura de Paulista - PE – Digitador- UPENET) 
Considere que, em planilha em edição no Excel, um usuário 
registre, na célula B1, a fórmula.

Nessa situação, o usuário deve digitar na célula B1

(A) =A1+2(A2^6 - 2RAIZ(A1+A2) + A1A2)+ 5/(A1 - A2)
(B) =A1+2*(A2**6 - 2*RAIZ(A1+A2) + A1*A2)+ 5/(A1 - A2)
(C) =A1+2*(A2^6 - 2*RAIZ(A1+A2) + A1*A2)+ 5/(A1 - A2)
(D) =A1+2*A2^6 - 2*RAIZ(A1+A2) + A1*A2+ 5/(A1 - A2)
(E) =A1+2X(A2^6 – 2XRAIZ(A1+A2) + A1XA2)+ 5/(A1 - A2)

02. (Prefeitura de Paulista - PE – Digitador- UPENET) A 
célula C1 planilha do Excel abaixo contém a fórmula =B1*$A$1. 

(A) 7 / 12 / 9 (C) 15 / 45 / 35
(B) 12 / 27 / 14 (D) 42 / 39 / 26
(E) 65 / 15 / 45

03. (FUNDUNESP - Técnico Administrativo- VUNESP). 
Observe a planilha a seguir, sendo editada no MS- Excel, em sua 
configuração padrão.

Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula 
A3, após ser preenchida com a fórmula =SE(A2 B1;3;5)

(A) 1 (C) 3 (E) 5
(B) 2 (D) 4

04. (FUNDUNESP - Técnico Administrativo- VUNESP). 
Observe o ícone a seguir, retirado do MS Excel, em sua 
configuração padrão.

Assinale a alternativa que contém o nome do ícone.
(A) Escala.
(B) Diminuir Casas Decimais.
(C) Porcentagem.
(D) Separador de Milhares.
(E) Aumentar Casas Decimais.

05. A figura a seguir apresenta uma tabela extraída do Excel, 
em sua configuração padrão:

Assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando 
inserida na célula B5, resulta no mesmo valor apresentado na 
figura.

(A) =SOMA(B1:B4) (C) =SOMA(B2:D6) (E) =SOMA(B2:C4)
(B) =SOMA(B2:B4) (D) =SOMA(B2:D2)

Respostas

01. Resposta: C
Basta respeitar as regras de operações e a atribuição correta 

dos operadores aritméticos que a fórmula será executada 
corretamente.

02. Resposta: C
Veja que a fórmula possui o bloqueio da A1($A$1), portanto, 

quando a fórmula é copiada o bloqueio é mantido alterando 
apenas as células da coluna B.

03. Resposta: C
A subtração entre 5 e 4 é possível, portanto o valor retornado 

é 3.

04. Resposta: D
Separador de Milhares - quando selecionada a formatação 

da célula é alterada pra Contábil e mesmo que a formatação já 
esteja posicionada em Contábil, o símbolo moeda é removido.

05. Resposta: B
Nessa questão a célula B5 esta somando o intervalo entre 

B2 e B4, portanto utilizamos dois pontos “:” entre os intervalos. 

Impress (editor de apresentações)

O Impress é o editor de apresentações do Libre Office, com 
ele é possível criar Slides e salva-los no formato .odp, que a 
extensão padrão para apresentações do Libre Office. O Impress 
também permite salvar os arquivo nos formatos .ppt e .pptx, 
usados no Power Point e permite exportar os arquivos nos 
formatos .pdf, .html e .swf.

Tela Inicial do Impress

Barra de títulos

Menu

Barra de ferramentas padrão
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A barra Padrão está disponível em todas as aplicações do 
LibreOffice .

Barra de ferramentas de apresentação

A barra de apresentação possui comandos comuns para 
slides.

Barra de ferramentas de linha e preenchimento

Painel de Slides

A barra Linha e preenchimento contém comandos e opções 
que podem ser aplicados na exibição atual.

Área de trabalho

Barra lateral (Com a opção de propriedades selecionada)

Barra de ferramentas de Desenho

Barra de Status
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Arquivo
Esses comandos se aplicam ao documento atual, abrir um 

novo documento ou fechar o aplicativo.

Editar
Esse menu contém comandos para editar o conteúdo do 

documento atual.

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



101Informática Básica

APOSTILAS OPÇÃO
Exibir
Este menu contém comandos para controlar a exibição do 

documento na tela.

Inserir
Este menu contém os comandos usados para inserir 

novos elementos no documento, por exemplo, figuras, objetos, 
caracteres especiais e outros arquivos.
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Formatar
Contém comandos para formatar o layout e o conteúdo do 

seu documento.

Ferramentas
Contém ferramentas de verificação ortográfica, uma galeria 

de objetos artísticos que podem ser adicionados ao documento, 
bem como ferramentas para configurar menus e definir 
preferências do programa.

Apresentação de Slides
Contém comandos e opções para executar uma apresentação.

Janela
Contém comandos para manipular e exibir janelas de 

documentos.

Ajuda
O menu da Ajuda permite iniciar e controlar o sistema de 

Ajuda do LibreOffice.

Teclas de função para o LibreOffice Impress

Teclas de atalho Efeito
F2 Editar o texto.
F3 Entrar no grupo
Ctrl+F3 Sair do grupo
Shift+F3 Duplicar
F4 Posição e tamanho
F5 Exibir apresentação de 

slides.
Ctrl+Shift+F5 Navegador
F7 Verificação ortográfica
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Ctrl+F7 Dicionário de sinônimos
F8 Editar pontos.
Ctrl+Shift+F8 Ajustar o texto ao quadro.
F11 Estilos e formatação

Teclas de atalho em apresentações de slides

Teclas de atalho Efeito
Esc Finalizar a apresentação.
Barra de espaço ou 

seta para direita ou seta 
para baixo ou Page Down 
ou Enter ou Return ou N

Reproduzir o próximo 
efeito (se houver, caso 
contrário ir para o próximo 
slide).

Alt+Page Down Ir para o próximo slide sem 
reproduzir os efeitos.

[número] + Enter Digite o número de um 
slide e pressione Enter para ir 
para o slide.

Seta para a esquerda 
ou seta para cima ou 
Page Up ou Backspace 
ou P

Reproduz o efeito anterior 
novamente. Se não houver 
efeito anterior nesse slide, 
exibir slide anterior.

Alt+Page Up Ir para o slide anterior sem 
reproduzir os efeitos.

Home Saltar para o último slide 
da apresentação.

End Saltar para o último slide 
da apresentação.

Ctrl+ Page Up Ir para o slide anterior.
Ctrl+ Page Down Ir para o próximo slide.
B ou . Exibir tela em preto até o 

próximo evento de tecla ou da 
roda do mouse.

W ou , Exibir tela em branco até o 
próximo evento de tecla ou da 
roda do mouse.

Questões

01. (UNESP – Bibliotecário – VUNESP/2015). Observe a 
imagem a seguir, retirada do LibreOffice Impress 4.2.2, em sua 
configuração padrão.

Considerando a imagem, assinale a alternativa correta em 
relação ao slide 1.

(A) Possui uma configuração para não ser impresso.
(B) Está formatado com estilo retrato.
(C) Contém uma caixa de texto no centro.
(D) Está sem título.
(E) Está marcado como oculto.

02. (TJ-BA - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação 
– FGV/2015). Na suite LibreOffice 4.2, o componente Impress 
destina-se:

(A) à edição de fórmulas matemáticas para documentos;
(B) ao gerenciamento de uma ou mais impressoras;
(C) à edição de imagens e arquivos congêneres;
(D) à utilização de algoritmos de programação linear em 

planilhas;
(E) à edição de apresentações de slides.

03. (PC-CE - Inspetor de Polícia Civil de 1a Classe – 
VUNUSP/2015 - Adaptada). Observe as figuras a seguir, que 
apresentam o mesmo slide em duas exibições distintas da área 
de trabalho do LibreOffice Impress 4.0.1, em sua configuração 
padrão.
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Considerando que a Exibição 1 do slide é a Normal, as sinale 
a alternativa que contém o nome da Exibição 2.

(A) Rascunhos
(B) Estrutura de tópicos
(C) Folheto.
(D) Notas
(E) Classificador de slides

04. (MPE-SC - Analista de Contas Públicas – 
Administração – FEPESE/2014). Com relação à ferramenta 
compactar apresentação do aplicativo Impress (BrOfce.org / 
LibreOfce) versão 4.0.4.2 em português, considere as seguintes 
afirmativas: 

1. Permite excluir páginas mestres em desuso e com isso 
reduzir ainda mais o tamanho da apresentação. 

2. Permite comprimir as imagens utilizadas na apresentação 
e inclusive definir a qualidade das imagens JPG. 

3. Permite excluir slides ocultos e com isso reduzir ainda 
mais o tamanho da apresentação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

(A)  É correta apenas a afirmativa 3.
(B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
(C)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
(D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
(E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Respostas

01. Resposta: E
Clicando com o botão direito do mouse na listagem de slides 

que é exibida no lado esquerdo da janela, é possível ocultar o 
Slide, dessa forma ela não será exibido em uma apresentação. Os 
slides ocultos ficam listrados na cor cinza.

02. Resposta: E
Na tabela abaixo é possível verificar a função de cada um dos 

programas que compõem o Libre Office.

Ícone Programa Função

Writer Editor de textos

Calc Editor de planilhas

Impress Editor de apresentações

Draw Editor de desenhos e 
imagens

Math Editor de fórmulas 
matemáticas

Base Editor de banco de dados

03. Resposta: D
Observe na tabela abaixo os exemplos dos tipos de 

visualização de edição de slides.

Normal

Estrutura de 
tópicos

Notas
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Folheto

Classificador 
de slides

04. Resposta: E
A ferramenta de compactação da apresentação (menu 

Ferramentas) tem a função principal de reduzir o tamanho do 
arquivo da apresentação.

As imagens são comprimidas e os dados desnecessários são 
excluídos. Então, as três afirmações estão corretas!

MS POWERPOINT 200720

O PowerPoint é um software que permite a criação de 
materiais que podem ser apresentados por meio de um projetor. 
O uso desses materiais para anunciar um relatório ou uma 
proposta é chamado de apresentação. Com o PowerPoint, 
você pode criar telas que incorporam de forma eficiente texto 
colorido e fotografias, ilustrações, desenhos, tabelas e filmes, e 
que transitam de uma para a outra, como uma apresentação de 
slides. Você pode animar o texto e as ilustrações na tela, usando 
o recurso de animação, e também pode adicionar efeitos de som 
e narração. Além disso, você pode imprimir os materiais quando 
estiver fazendo uma apresentação.

O PowerPoint faz parte do “Office”, uma suíte de produtos 
que combina diversos tipos de softwares para a criação de 
documentos, planilhas e apresentações, e para o gerenciamento 
de e-mails.

A principal função do PowerPoint é criar telas para 
apresentações e a projetá-las através de um projetor. No entanto, 
o PowerPoint também é amplamente usado para dispor texto e 
desenhos em uma papel grande, como A3, o qual permite que 
você disponha texto e desenhos livremente.  

Visão geral sobre layouts

É possível utilizar layouts para organizar objetos e texto 
em um slide. Um layout é uma parte de um slide mestre que 
define o posicionamento das informações de conteúdo que 
irão aparecer mais tarde em um slide. Os layouts apresentam 
espaços reservados, onde estão contidos o texto, como títulos e 
listas de marcadores, e o conteúdo de um slide, como elementos 
20  Fonte: https://support.office.com/pt-br/

gráficos SmartArt, tabelas, gráficos, imagens, formas, e clip-
art. Pode-se adicionar espaços reservados para texto e objetos 
em um layout ou slide mestre, mas não é possível adicionar os 
espaços reservados diretamente em um slide.

os layouts apenas definem o posicionamento e a formatação 
do conteúdo que irá aparecer mais tarde em um slide.

O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui cinco layouts 
padrão internos, mas você pode optar pela criação de 
layouts personalizados que atendam às suas necessidades 
organizacionais específicas. Ao criar apresentações em sua 
empresa, as pessoas podem utilizar tanto os layouts internos 
como os personalizados.

O diagrama a seguir mostra todos os elementos de layout 
que você pode incluir em um slide Office PowerPoint 2007.

Uma apresentação pode conter um ou mais slides mestres. 
Cada slide mestre contém um ou mais layouts, que compõem um 
modelo de design. Cada modelo pode conter informações sobre 
tema, como cor, efeitos, fontes, estilo do plano de fundo do slide, 
e informações padrão descrevendo o modo pelo qual o tema e 
outras informações sobre formatação são aplicadas ao conteúdo 
de seus slides.

Layouts padrão
Os layouts padrão disponíveis no Office PowerPoint 2007 

são semelhantes aos disponíveis no PowerPoint 2003 e nas 
versões anteriores.

Ao abrir uma apresentação em branco no PowerPoint, 
o layout padrão denominado Slide de Título aparecerá, mas 
há ainda outros layouts padrão que podem ser aplicados e 
utilizados.

O layout padrão do PowerPoint: Slide de Título

Layouts personalizados

Caso não encontre um layout padrão que seja adequado 
às suas necessidades, ou às necessidades de apresentações de 
outros autores dentro de sua empresa, você poderá criar um 
layout personalizado.

É possível criar layouts personalizados reutilizáveis que 
especifiquem o número, tamanho e posição dos espaços 
reservados, conteúdo do plano de fundo, além de um slide 
opcional e propriedades de nível do espaço reservado. Você 
pode também distribuir layouts personalizados como parte de 
um modelo, assim não desperdiça tempo cortando e colando 
seus layouts em novos slides e excluindo o conteúdo de um slide 
que você queira utilizar com um conteúdo novo e diferente.

Os tipos de espaços reservados baseados em texto e objetos 
que podem ser adicionados na elaboração de seu layout 
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personalizado incluem:

- Conteúdo;
- Texto;
- Imagem;
- Gráfico;
- Tabela;
- Diagrama;
- Mídia;
- Clip-art.

Criar uma apresentação básica em PowerPoint 2007

Familiarizar-se com o espaço de trabalho do PowerPoint

Quando você inicia o PowerPoint, ele abre no modo de 
exibição chamado Normal, onde você cria e trabalha em slides.

1. No painel Slide, você pode trabalhar em slides individuais.
2. As bordas pontilhadas identificam os espaços reservados, 

onde você pode digitar texto ou inserir imagens, gráficos e 
outros objeto.

3. A guia Slides mostra uma versão em miniatura de 
cada slide inteiro mostrado no painel Slide. Depois de 
adicionar outros slides, você pode clicar em uma miniatura na 
guia Slides para fazer com que o slide apareça no painel Slide. 
Ou você pode arrastar miniaturas para reorganizar os slides em 
sua apresentação. Você também pode adicionar ou excluir slides 
na guia Slides.

4. No painel painel de anotações, você pode digitar anotações 
sobre o slide atual. Você pode entregar suas anotações para a 
sua audiência ou fazer referência às suas anotações no modo de 
exibição Apresentador quando faz a sua apresentação.

Por padrão, o Office PowerPoint 2007 aplica o modelo 
Apresentação em Branco, que aparece na ilustração anterior, 
a novas apresentações. A Apresentação em Branco é o mais 
simples e mais genérico dos modelos do Office PowerPoint 
2007. A Apresentação em Branco é um bom modelo a ser 
usado quando você começa a trabalhar pela primeira vez com 
o PowerPoint, pois ela é direta e pode ser adaptada para muitos 
tipos de apresentação. Para criar uma nova apresentação 
baseada no modelo Apresentação em Branco, clique no Botão 
do Microsoft Office, clique em Novo, clique em Em branco e 
recentes em Modelos, e clique duas vezes em Apresentação em 
Branco em Em branco e recentes.

Depois que você abrir o modelo Apresentação em Branco, 
somente uma pequena parte do painel Anotações fica visível. 
Para ver uma porção maior do painel Anotações para que você 
tenha mais espaço para digitar nele, faça o seguinte:

1. Aponte para a borda superior do painel Anotações.
2. Quando o ponteiro se transformar em uma , arraste 

a borda para cima a fim de criar mais espaço para as suas 
anotações do orador, como mostrado na ilustração seguinte.

Observe que o slide no painel Slide se redimensiona 
automaticamente para se ajustar ao espaço disponível.

Próximo ao topo da tela existem três botões que talvez você 
ache úteis:

- Desfazer  , que desfaz sua última alteração. (Para ver 
uma Dica de Tela sobre qual ação será desfeita, coloque o seu 
ponteiro sobre o botão. Para ver um menu de outras alterações 
recentes que também podem ser desfeitas, clique na seta à 
direita de Desfazer .) Você também pode desfazer uma alteração 
pressionando CTRL+Z.

- Refazer  ou Repetir  , que repete ou refaz sua última 
alteração, dependendo de qual ação você acabou de realizar. 
(Para ver uma Dica de Tela sobre qual ação será repetida ou 
refeita, coloque o ponteiro sobre o botão). Você também pode 
repetir ou refazer uma alteração pressionando CTRL+Y.

- A Ajuda do Microsoft Office PowerPoint  , que abre o 
painel Ajuda do PowerPoint. Você também pode abrir a Ajuda 
pressionando F1.

Nomear e salvar a sua apresentação

Como acontece com qualquer programa de software, 
recomenda-se nomear e salvar a sua apresentação imediatamente 
e, em seguida, salvar suas alterações frequentemente durante o 
seu trabalho:

1. Clique no Botão do Microsoft Office, aponte 
para Salvar como e siga um dos seguintes procedimentos:

- Para uma apresentação que só pode ser aberta no Office 
PowerPoint 2007, clique em Apresentação do PowerPoint.

- Para uma apresentação que pode ser aberta tanto no 
Office PowerPoint 2007 quanto em versões anteriores do 
PowerPoint, clique em Apresentação do PowerPoint 97-2003. 
Se você escolher essa opção, não poderá usar nenhum dos novos 
recursos do Office PowerPoint 2007.

2. Na caixa de diálogo Salvar como, na lista Salvar em, 
selecione a pasta ou outro local em que você deseja salvar a sua 
apresentação.

3. Na caixa Nome do arquivo, digite um nome para a sua 
apresentação, ou não faça nada para aceitar o nome de arquivo 
padrão, e clique em Salvar.

De agora em diante, você pode pressionar CTRL+S ou clicar 
em Salvar  próximo ao topo da tela para salvar a sua apresentação 
rapidamente, a qualquer momento.

Adicionar, reorganizar e excluir slides

O único slide que é fornecido automaticamente em sua 
apresentação possui dois espaços reservados, um formatado 
para um título e o outro formatado para um subtítulo. A 
organização dos espaços reservados em um slide chama-se 
layout. O Office PowerPoint 2007 também fornece outros tipos 
de espaços reservados, tais como os de imagens e elementos 
gráficos SmartArt.

Ao adicionar um slide à sua apresentação, você pode fazer 
o seguinte para escolher um layout para o novo slide ao mesmo 
tempo:

1. Na guia Slides, clique logo abaixo do único slide que já 
aparece lá.

2. Na guia Início, no grupo Slides, clique na seta ao lado 
de Novo Slide.
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Aparece uma galeria, mostrando as miniaturas dos vários 
layouts de slide disponíveis.

(1). O nome identifica o conteúdo para o qual cada slide é 
projetado.

(2). Os espaços reservados que exibem ícones coloridos 
podem conter texto, mas você também pode clicar nos ícones 
para inserir objetos automaticamente, incluindo elementos 
gráficos SmartArt e clip-art.

3. Clique no layout desejado para o novo slide.
O novo slide agora aparece na guia Slides, onde está realçado 

como o slide atual, e no painel Slide. Repita este procedimento 
para cada novo slide que você deseja adicionar.

Se você quiser que o novo slide tenha o mesmo layout que o 
slide precedente, basta clicar em Novo

Slide em vez de clicar na seta ao lado dele.

Identificar de quantos slides você precisa

Para calcular o número de slides necessários, faça um 
rascunho do material que você planeja abordar e, em seguida, 
divida o material em slides individuais. Você provavelmente 
deseja pelo menos:

- Um slide de título principal;
- Um slide introdutório que lista os pontos principais ou 

áreas da sua apresentação;
- Um slide para cada ponto ou área que esteja listada no slide 

introdutório;
- Um slide de resumo que repete a lista de pontos ou áreas 

principais da sua apresentação.
Usando essa estrutura básica, se você possui três pontos ou 

áreas principais para apresentar, planeje ter um mínimo de seis: 
um slide de título, um slide introdutório, um slide para cada um 

dos três pontos ou áreas principais e um slide de resumo.

Se houver uma grande quantidade de material para 
apresentar sobre qualquer um dos pontos ou áreas principais, 
talvez você queira criar um subagrupamento de slides para esse 
material, usando a mesma estrutura de tópicos básica.

Pense em quanto tempo cada slide deve ficar visível na tela 
durante a sua apresentação. Uma boa estimativa padrão é de 
dois a cinco minutos por slide.

Aplicar um novo layout a um slide

Para alterar o layout de um slide existente, faça o seguinte:
1. Na guia Slides, clique no slide ao qual você deseja 

aplicar um novo layout.
Na guia Início, no grupo Slides, clique em Layout e, em 

seguida, clique no novo layout desejado.
Se você aplicar um layout que não possua tipos de espaços 

reservados suficientes para o conteúdo que já existe no slide, 
serão criados espaços reservados adicionais automaticamente 
para armazenar esse conteúdo.

Copiar um slide

Se você deseja criar dois slides que tenham conteúdo e 
layout semelhantes, salve o seu trabalho criando um slide que 
tenha toda a formatação e o conteúdo que será compartilhado 
por ambos os slides, fazendo uma cópia desse slide antes dos 
retoques finais em cada um deles.

1. Na guia Slides, clique com o botão direito do mouse no 
slide que você deseja copiar e, em seguida, clique em Copiar no 
menu de atalho.

2. Ainda na guia Slides, clique com o botão direito do 
mouse onde você deseja adicionar a nova cópia do slide e, em 
seguida, clique em Colar no menu de atalho.

Você também pode inserir uma cópia de um slide de uma 
apresentação na outra.

Reorganizar a ordem dos slides

Na guia Slides, clique no slide que você deseja mover e 
arraste-o para o local desejado.

Para selecionar vários slides, clique em um slide que deseja 
mover, pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto 
clica em cada um dos outros slides que deseja mover.

Excluir um slide

Na guia Slides, clique com o botão direito do mouse no slide 
que você deseja excluir e clique em Excluir Slide no menu de 
atalho.
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Adicionar e formatar texto
O conteúdo mais comum dos slides em uma apresentação do 

PowerPoint é texto — em títulos, e listas com marcadores.
Para adicionar texto em qualquer slide, clique no espaço 

reservado onde deseja adicionar o texto e, em seguida, digite ou 
cole o texto que deseja adicionar.

Formatar listas com marcadores

Alguns espaços reservados formatam automaticamente o 
texto como uma lista com marcadores, outros não. Na guia Início, 
no grupo Parágrafo, siga um dos seguintes procedimentos:

- Para alternar entre uma lista com marcadores e um texto 
sem marcadores, selecione o texto e clique em Marcadores .

- Para alterar o estilo dos caracteres do marcador em uma 
lista com marcadores, clique na seta ao lado de Marcadores  e 
clique no estilo de marcador desejado.

Você também pode fazer essas alterações usando a Mini 
barra de ferramentas, que é uma prática barra de ferramentas 
em miniatura, semitransparente, que fica disponível quando 
você seleciona o texto. Para ver claramente a Mini barra de 
ferramentas, coloque o seu ponteiro sobre ela. Para usar a Mini 
barra de ferramentas, clique em qualquer um dos comandos 
disponíveis.

Você também pode exibir a Mini barra de ferramentas, 
clicando com o botão direito do mouse em texto não-selecionado.

Alterar a aparência do texto

Existem várias maneiras de alterar a aparência do texto em 
um slide, variando de botões básicos na guia Início para formatar 
fonte, estilo, tamanho, cor e características de parágrafo, a 
opções mais avançadas, tais como animar ou conversão de 
elementos gráficos SmartArt.

Adicionar anotações do orador

Excesso de texto faz com que o slide fique muito cheio e 
distrai a audiência. Mas se algumas das informações necessárias 
não estiverem na tela que a audiência vê, como você pode 
manter o controle delas?

A solução para esse dilema são as anotações do orador, que 
você pode digitar no painel Anotações de cada slide. As anotações 
do orador ajudam você a manter a sua apresentação na tela livre 
do excesso de conteúdo enquanto ainda mantém o controle de 
todas as informações necessárias durante a apresentação.

Você pode facilmente recortar o texto excessivamente 
detalhado do painel Slide a qualquer momento e, em seguida, 
colá-lo diretamente no painel Anotações para que você ainda o 
tenha como referência.

Você pode imprimir as anotações do orador e, em seguida, se 
referir a elas enquanto faz a sua apresentação. Como alternativa, 
se você executar a sua apresentação do Office PowerPoint 
2007 de um monitor (em um palco, por exemplo) enquanto a 
audiência a visualiza em um segundo monitor, use o modo de 
exibição Apresentador para exibir as anotações somente em seu 
monitor enquanto você estiver apresentando.

Aplicar uma aparência apropriada à sua apresentação

O Office PowerPoint 2007 fornece uma ampla variedade 
de tema de design que facilitam a alteração da aparência geral 
de sua apresentação. Um tema é um conjunto de elementos de 
design que fornece uma aparência específica, unificada, para 
todos os seus documentos do Office, usando combinações 
específicas de cores, fonte e efeitos.

O Office PowerPoint 2007 aplica automaticamente o 
tema do Office às apresentações criadas por meio do modelo 
Apresentação em Branco, mas você pode facilmente alterar a 
aparência da sua apresentação a qualquer momento, aplicando 
um tema diferente.

Aplicar um tema diferente à sua apresentação

- Na guia Design, no grupo Temas, clique no tema do 
documento que você deseja aplicar.

- Para visualizar a aparência do slide atual com um tema 
específico aplicado, coloque o ponteiro sobre a miniatura desse 
tema.

- Para ver miniaturas de temas adicionais, clique nas setas ao 
lado da linha de miniaturas.

- Ao menos que haja especificação contrária, o Office 
PowerPoint 2007 aplica os temas à apresentação inteira. Para 
alterar a aparência apenas de slides selecionados, na guia Slides, 
pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto 
clica em cada slide que deseja alterar. Quando todos os slides 
estiverem selecionados, clique com o botão direito do mouse 
no tema que deseja aplicar e, em seguida, clique em Aplicar aos 
Slides Selecionados no menu de atalho.

- Se você decidir mais tarde que deseja um tema diferente, 
clique no tema para aplicá-lo.

Adicionar clip-art, elementos gráficos SmartArt e outros 
objetos

Você deseja criar a apresentação com os melhores efeitos 
visuais possíveis — e, frequentemente, uma série de slides que 
contêm somente listas com marcadores não é a opção mais 
dinâmica. A falta de variedade visual pode distrair a atenção 
da audiência. E muitos tipos de informações não são muito 
claramente expressas em uma parágrafo ou em uma lista com 
marcadores.

Por sorte, o Office PowerPoint 2007 possibilita o acréscimo 
de muitos outros tipos de conteúdo visual e de áudio, incluindo 
tabelas, elementos gráficos SmartArt, clip-art, formas, gráficos, 
música, filmes, sons e animações. Você também pode adicionar 
hiperlink — para mover-se com mais flexibilidade em sua 
apresentação e para fora dela — e você pode adicionar transição 
atraentes entre os slides.

Esta seção apresenta apenas alguns dos tipos mais básicos 
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de objetos e efeitos que você pode adicionar aos seus slides.

Adicionar clip-art

1. Clique no espaço reservado ao qual você deseja 
adicionar o clip-art.

Se você não selecionar um espaço reservado, ou se você 
selecionar um espaço reservado que não pode conter uma 
imagem, o clip-art será inserido no centro do slide.

2. Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clique em Clip-
art.

O painel de tarefas Clip-art é aberto.
3. No painel de tarefas Clip-art, localize o clip-art 

desejado e clique nele.
Você agora pode mover o clip-art, redimensioná-lo, girá-lo, 

adicionar texto nele e fazer outras alterações.
Para procurar clip-arts adicionais no site do Microsoft Office 

Online, clique no link Clip-arts no Office Online na parte inferior 
do painel de tarefas Clip-art.

Converter o texto do slide em um gráfico SmartArt

Um gráfico SmartArt é uma representação visual de suas 
informações que você pode personalizar completamente. 
Converter o texto em um gráfico SmartArt é uma forma 
rápida de converter os slides existentes em ilustrações criadas 
profissionalmente. Por exemplo, com um clique, você pode 
converter um slide de Agenda em um gráfico SmartArt.

Você pode escolher dentre muitos layouts internos para 
comunicar a sua mensagem ou ideia de forma eficaz.

Para converter o texto existente em um gráfico SmartArt:
1. Clique no espaço reservado que contém o texto que 

você deseja converter.
2. Na guia Início, no grupo Parágrafo, clique 

em Converter em Elemento Gráfico SmartArt .
3. Na galeria, para ver a aparência de um elemento 

gráfico SmartArt com o seu texto, coloque o ponteiro sobre a 
miniatura desse elemento gráfico SmartArt. A galeria contém 
layouts de elementos gráficos SmartArt que funcionam melhor 
com listas com marcadores. Para visualizar o conjunto de 
layouts inteiro, clique em Mais Elementos Gráficos SmartArt.

Quando você encontrar um elemento gráfico SmartArt de 
que goste, clique nele para aplicá-lo ao seu texto.

Você agora pode mover o elemento gráfico SmartArt, 
redimensioná-lo, girá-lo, adicionar texto nele, aplicar um Estilos 
Rápidos diferente nele e fazer outras alterações.

Embora seja muito fácil criar um elemento gráfico SmartArt 
para texto existente, você também pode trabalhar de outra 
forma, primeiro inserindo o elemento gráfico SmartArt desejado 
e, em seguida, adicionando texto nele:

1. Clique no espaço reservado ao qual você deseja 
adicionar o elemento gráfico SmartArt.

Se você não selecionar um espaço reservado, ou se você 
selecionar um espaço reservado que não pode conter uma 
imagem, o elemento gráfico SmartArt será inserido no centro 
do slide.

2. Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clique 
em SmartArt.

3. Na caixa de diálogo Escolher Elemento Gráfico 

SmartArt, no painel da extrema esquerda, clique no tipo de 
elemento gráfico SmartArt desejado.

4. No painel central, localize e clique no layout desejado 
e, em seguida, clique em OK.

Para visualizar qualquer layout, clique nesse layout. A 
visualização aparece no painel da extrema direita.

Adicionar uma transição de slides

As transições de slides são efeitos semelhantes a animações 
que ocorrem quando você se move de um slide para o próximo. 
O Office PowerPoint 2007 fornece muitos tipos de transições de 
slides, incluindo fade, dissoluções, recortes e revelações, assim 
como transições incomuns como rodas e tabuleiros de xadrez.

- Na guia Animações, no grupo Transição para este Slide, 
clique na transição desejada.

Para visualizar a aparência do slide atual com uma transição 
específica aplicada, coloque o ponteiro sobre a miniatura dessa 
transição.

Para ver miniaturas de transições adicionais, clique nas 
setas ao lado da linha de miniaturas.

Se você decidir mais tarde que deseja uma transição 
diferente, clique na transição para aplicá-la.

Você pode escolher outras opções no grupo Transição 
para este Slide para controlar a velocidade da transição, para 
adicionar um som e aplicar a mesma transição a todos os slides 
da apresentação.

Adicionar hiperlinks

Você pode usar hiperlinks para mover-se de um slide para 
outro, para um local de rede ou da Internet, ou mesmo para 
outro arquivo ou programa.

1. Selecione o texto em que você deseja clicar para ativar 
o hiperlink.

Como alternativa, você pode selecionar um objeto (um clip-
art, por exemplo, ou um elemento gráfico SmartArt).

2. Na guia Inserir, no grupo Vínculos, clique 
em Hiperlink.

3. Na caixa de diálogo Inserir Hiperlink, clique no botão 
apropriado na caixa Meus Locais do destino do seu vínculo (ou 
seja, o local para o qual o vínculo leva você).

Para ir para outro slide em sua apresentação, por exemplo, 
clique em Colocar neste Documento.

4. Localize e clique no local de destino, faça quaisquer 
alterações desejadas nas caixas Texto para exibição e Endereço, 
e clique em OK.

Verificar a ortografia e visualizar a sua apresentação

Quando todos os seus slides estiverem da forma desejada, 
ainda há duas etapas para finalizar a sua apresentação.

Verificar a ortografia da sua apresentação

Embora o verificador ortográfico esteja ativado 
automaticamente no Office PowerPoint 2007, recomenda-se 
verificar a ortografia novamente depois que você terminar de 
trabalhar em sua apresentação:

1. Pressione CTRL+HOME para mover-se para o início da 
sua apresentação.

2. Na guia Revisão, no grupo Revisão de Texto, clique 
em Ortografia.

Se o Office PowerPoint 2007 encontrar erros de ortografia, 
ele exibirá uma caixa de diálogo, e a primeira palavra incorreta 
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encontrada pelo verificador ortográfico será selecionada. Você 
indica como deseja resolver cada erro que o programa encontrar. 
Depois de resolver cada palavra incorreta, o programa seleciona 
a próxima, e assim por diante.

Visualizar a sua apresentação em uma apresentação de 
slides

Para visualizar a sua apresentação na tela do seu computador 
da forma que você deseja apresentá-la para a sua audiência, faça 
o seguinte:

1. Na guia Apresentação de Slides, no grupo Iniciar 
Apresentação de Slides, faça o seguinte:

- Para começar com o primeiro slide da apresentação, clique 
em Do Começo.

- Para começar com o slide que está aparecendo no momento 
no painel Slide, clique em Do Slide Atual.

A apresentação aparece no modo de exibição Apresentação 
de Slides.

2. Clique para ir para o próximo slide.

Para retornar ao modo de exibição Normal a qualquer 
momento, pressione ESC.

Obviamente, você também pode visualizar a sua apresentação 
a qualquer momento enquanto a está criando.

Aprender sobre a preparação para fazer sua apresentação

Agora que a sua apresentação está completa, o que você vai 
fazer em seguida depende de quem fará a apresentação, assim 
como onde ela será feita e qual equipamento será usado:

- A apresentação será executada no computador em que foi 
criada ou em outro computador, ou será feita a partir de um CD 
ou de um local da rede?

- Se a apresentação foi feita ao vivo, você ou outra pessoa irá 
apresentá-la, ou ela será executada automaticamente?

Dependendo das suas respostas a essas perguntas, talvez 
você precise completar os seguintes processos na ordem dada, 
em uma ordem diferente, ou (em alguns casos) não precise:

- Ensaiar e cronometrar - É importante dar tempo suficiente 
para a pessoa que está fazendo a apresentação verificar se ela 
cabe na programação (incluindo o tempo no final para perguntas, 
se apropriado), e para ensaiar adequadamente. Recomenda-
se ensaiar a apresentação no espaço em que ela será dada, 
utilizando o equipamento que será usado e, preferencialmente, 
na frente de pelo menos uma ou duas pessoas. Dessa forma, 
o apresentador ficará confortável com os recursos e com a 
audiência ao vivo — e os comentários da audiência podem ser 
úteis para identificar quaisquer elementos que você precise 
revisar antes da apresentação real.

- Imprimir folhetos e anotações do orador - Você pode 
imprimir a sua apresentação como anotações do orador ou 
como folhetos:

As anotações do orador mostram um slide na parte 
superior de cada página impressa, junto com o conteúdo do 
painel Anotações desse slide na parte inferior da página, e podem 
ser usadas pelo orador como um script ou rascunho durante 
a apresentação. Elas podem ser distribuídas para a audiência, 
para que cada membro tenha informações mais completas da 
apresentação.

Os folhetos mostram um, dois, três, quatro, seis ou nove 
slides por página impressa e se destinam a casos em que não é 
desejável incluir o conteúdo do painel Anotações na distribuição 
para a audiência. (O folheto de três slides por página inclui 
espaço pautado onde a audiência pode fazer anotações).

- Pacote para CD ou distribuição na Web - Quando você usa 
o recurso Pacote para CD vinculado à sua apresentação para 
copiar sua apresentação do PowerPoint finalizada para um CD, 
para um local da rede ou para o disco rígido em seu computador, 
o Visualizador do Microsoft Office PowerPoint 2007 e quaisquer 
outros arquivos vinculados à sua apresentação (tais como filmes 
e sons) também são copiados. Dessa forma, todos os elementos 
da apresentação são incluídos e as pessoas que não têm o Office 
PowerPoint 2007 instalado em seus computadores continuam 
podendo ver a apresentação.

USAR ATALHOS DE TECLADO PARA CRIAR UMA 
APRESENTAÇÃO

Usar o teclado para acessar a faixa de opções
As informações desta seção podem ajudar você a entender 

o modelo de atalho de teclado da faixa de opções. A faixa de 
opções do PowerPoint vem com novos atalhos, chamados Dicas 
de Tecla.

Para mostrar os rótulos de Dica de Tecla da faixa de opções, 
pressione Alt.

Para exibir uma guia na faixa de opções, pressione a tecla 
da guia — por exemplo, pressione F para abrir a guia Arquivo; 
H para abrir a guia Página Inicial; N para abrir a guia Inserir e 
assim por diante.
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Todos os rótulos de Dica de Tecla dos recursos da guia 
aparecerão, portanto, basta pressionar a tecla do recurso 
desejado.

Tarefas comuns no PowerPoint

Movendo-se entre painéis
Para fazer isto / Pressione
Mover no sentido horário entre painéis no modo de exibição 

Normal. / F6
Mover no sentido anti-horário entre painéis do modo de 

exibição Normal. / SHIFT+F6
Alternar entre o painel de miniatura e o painel de exibição de 

estrutura de tópicos / CTRL+SHIFT+TAB

Trabalhar em uma estrutura de tópicos
Para fazer isto / Pressionar
Promover um parágrafo. / ALT+SHIFT+SETA PARA A 

ESQUERDA
Rebaixar um parágrafo.  / ALT+SHIFT+SETA PARA A 

DIREITA
Mover para cima os parágrafos selecionados. / 

ALT+SHIFT+SETA PARA CIMA
Mover para baixo os parágrafos selecionados. / 

ALT+SHIFT+SETA PARA BAIXO
Exibir o título de nível 1. / ALT+SHIFT+1
Expandir o texto abaixo de um título. / ALT+SHIFT+SINAL 

DE ADIÇÃO
Recolher o texto abaixo de um título. / ALT+SHIFT+SINAL 

DE SUBTRAÇÃO

Trabalhar com formas, imagens, caixas, objetos e WordArt

Inserir uma forma
1. Pressione e solte ALT, em seguida N, S e H para 

selecionar Formas.
2. Use as teclas de direção para se mover entre as 

categorias de formas e selecione a que deseja.
3. Pressione CTRL+ENTER para inserir a forma.

Inserir uma caixa de texto
1. Pressione e solte ALT, depois N e, em seguida, X.
2. Pressione CTRL+ENTER para inserir a caixa de texto.

Inserir um objeto
1. Pressione e solte ALT, em seguida N e depois J para 

selecionar Objeto.
2. Use as teclas de seta para mover-se pelos objetos.
3. Pressione CTRL+ENTER para inserir o objeto.

Inserir WordArt
1. Pressione e solte ALT, em seguida N e depois W para 

selecionar WordArt.
2. Use as teclas de direção para selecionar o estilo da 

WordArt desejado e pressione ENTER.
3. Digite o texto.

Selecionar uma forma
OBSERVAÇÃO: Se o cursor estiver dentro do texto, pressione 

ESC.
- Para selecionar uma única forma, pressione a tecla TAB 

para avançar (ou SHIFT+TAB para retroceder) pelos objetos até 
que as alças de dimensionamento sejam exibidas no objeto que 

você deseja selecionar.
- Para selecionar vários itens, use o painel de seleção.

Agrupar ou desagrupar formas, imagens e objetos de WordArt
- Para agrupar formas, imagens ou objetos de 

WordArt, selecione os itens que deseja agrupar e pressione 
CTRL+G.

- Para desagrupar um grupo, selecione-o e pressione 
CTRL+SHIFT+G.

Mostrar ou ocultar uma grade ou guias
Para fazer isto / Pressionar
Mostrar ou ocultar a grade. / SHIFT+F9
Mostrar ou ocultar guias. / ALT+F9

Copiar os atributos de uma forma
1. Selecione a forma com os atributos que deseja copiar.
2. OBSERVAÇÃO: Se você selecionar uma forma com 

texto, você copiará a aparência e o estilo do texto, além dos 
atributos da forma.

3. Pressione CTRL+SHIFT+C para copiar os atributos do 
objeto.

4. Pressione a tecla TAB ou SHIFT+TAB para selecionar o 
objeto para o qual deseja copiar os atributos.

5. Pressione CTRL+SHIFT+V.

Selecionar texto e objetos
Para fazer isto / Pressionar
Selecionar um caractere à direita. / SHIFT+SETA PARA A 

DIREITA
Selecionar um caractere à esquerda. / SHIFT+SETA PARA A 

ESQUERDA
Selecionar até o final de uma palavra. / CTRL+SHIFT+SETA 

PARA A DIREITA
Selecionar até o início de uma palavra. / CTRL+SHIFT+SETA 

PARA A ESQUERDA
Selecione uma linha para cima (com o cursor no início de 

uma linha). / SHIFT+SETA PARA CIMA
Selecione uma linha para baixo (com o cursor no início de 

uma linha). / SHIFT+SETA PARA BAIXO
Selecione um objeto (quando o texto dentro dele estiver 

selecionado). / ESC
Selecione outro objeto (quando um objeto estiver 

selecionado). / TAB ou SHIFT+TAB até que o objeto desejado 
seja selecionado

Selecionar texto dentro de um objeto (com um objeto 
selecionado). / ENTER

Selecionar todos os objetos. / CTRL+A (na guia Slides)
Selecionar todos os slides. / CTRL+A (no modo de exibição 

Classificação de Slides)
Selecionar todo o texto. / CTRL+A (na guia Tópicos)

Excluir e copiar texto e objetos
Para fazer isto / Pressionar
Excluir um caractere à esquerda. / BACKSPACE
Excluir uma palavra à esquerda. / CTRL+BACKSPACE
Excluir um caractere à direita. / DELETE
Excluir uma palavra à direita. / OBSERVAÇÃO   Para fazer 

isso, o cursor deve estar entre as palavras. / CTRL+DELETE
Recortar texto ou objeto selecionado. / CTRL+X
Copiar texto ou objeto selecionado. / CTRL+C
Colar o objeto ou texto recortado ou copiado. / CTRL+V
Desfazer a última ação. / CTRL+Z
Refaz a última ação. / CTRL+R
Copiar somente a formatação. / CTRL+SHIFT+1
Colar somente a formatação. / CTRL+SHIFT+V
Abrir a caixa de diálogo Colar especial / CTRL+ALT+V

Percorrer um texto
Para fazer isto / Pressione
Mover-se um caractere para a esquerda. / SETA PARA A 

ESQUERDA
Mover-se um caractere para a direita. / SETA PARA A 

DIREITA
Mover-se uma linha para cima. / SETA PARA CIMA
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Mover-se uma linha para baixo.  / SETA PARA BAIXO
Mover-se uma palavra para a esquerda. / CTRL+SETA PARA 

A ESQUERDA
Mover uma palavra para a direita. / CTRL+SETA PARA A 

DIREITA
Mover-se para o fim de uma linha. / TÉRMINO
Mover-se para o início de uma linha. / HOME
Mover-se um parágrafo para cima. / CTRL+SETA PARA CIMA
Mover-se um parágrafo para baixo. / CTRL+SETA PARA 

BAIXO
Mover-se para o fim de uma caixa de texto. / CTRL+END
Mover-se para o início de uma caixa de texto. / CTRL+HOME
Ir para o próximo título ou espaço reservado para corpo 

do texto. / Se for o último espaço reservado em um slide, será 
inserido um novo slide com o mesmo layout do original. / 
CTRL+ENTER

Mover para repetir a última ação de Localizar. / SHIFT+F4

Percorrer e trabalhar em tabelas
Para fazer isto / Pressione
Mover-se para a próxima célula. / TAB
Mover-se para a célula precedente. / SHIFT+TAB
Mover-se para a próxima linha. / SETA PARA BAIXO
Mover-se para a linha precedente. / SETA PARA CIMA
Inserir uma tabulação em uma célula. / CTRL+TAB
Iniciar um novo parágrafo. / ENTER
Adicionar uma nova linha na parte inferior da tabela. / TAB 

na célula da tabela inferior direita.

Editar um objeto vinculado ou inserido
1. Pressione TAB ou SHIFT+TAB para selecionar o objeto 

desejado.
2. Pressione SHIFT+F10 para acessar o menu de atalho.
3. Use a SETA PARA BAIXO até selecionar o Objeto 

da Planilha, pressione a SETA PARA A DIREITA para 
selecionar Editar e pressione ENTER.

OBSERVAÇÃO: O nome do comando no menu de atalho 
depende do tipo de objeto inserido ou vinculado. Por 
exemplo, uma planilha do Microsoft Office Excel inserida tem 
o comando Objeto de planilha, ao passo que um Desenho do 
Microsoft Office Visio inserido tem o comando Objeto do Visio

Alterar ou redimensionar uma fonte
OBSERVAÇÃO: Selecione o texto que você deseja alterar 

antes de usar esses atalhos de teclado.
Para fazer isto / Pressionar
Abrir a caixa de diálogo Fonte para alterar a fonte. / 

CTRL+SHIFT+F
Aumentar o tamanho da fonte. / CTRL+SHIFT+>
Diminuir o tamanho da fonte. / CTRL+SHIFT+<

Aplicar formatação de caractere
Para fazer isto / Pressionar
Abrir a caixa de diálogo Fonte para alterar a formatação dos 

caracteres. / Ctrl+H
Alterar a capitalização das letras entre sentença, minúsculas 

ou maiúsculas. / SHIFT+F3
Aplicar negrito. / CTRL+N
Aplicar sublinhado. / CTRL+S
Aplicar itálico. / CTRL+I
Aplicar subscrito (espaçamento automático). / CTRL+SINAL 

DE IGUAL
Aplicar sobrescrito (espaçamento automático). / 

CTRL+SHIFT+SINAL DE ADIÇÃO
Remover a formatação manual de caracteres, tais como 

subscrito e sobrescrito. / CTRL+BARRA DE ESPAÇOS
Inserir um hiperlink. / CTRL+K

Copiar a formatação do texto
Para fazer isto Pressionar
Copiar formatos. / CTRL+SHIFT+1
Colar formatos.  / CTRL+SHIFT+V

Alinhar parágrafos
Para / Pressionar

Centralizar um parágrafo. / CTRL+E
Justificar um parágrafo.  / CTRL+J
Alinhar um parágrafo à esquerda. / CTRL+Q
Alinhar um parágrafo à direita. / CTRL+R

Questões

01. (SAEB-BA - Técnico de Registro de Comércio - 
IBFC/2015). O Slide Mestre é o slide principal em uma 
hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e 
os layout dos slides de uma apresentação. No Powerpoint 2007 
o recurso Slide Mestre é disponibilizado por meio da guia:

(A) Ferramentas
(B) Inserir
(C) Editar
(D) Formatar
(E) Exibição

02. (BRDE - Assistente Administrativo - 
FUNDATEC/2015). Para a resolução das questões desta prova, 
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado 
para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e 
usa, com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. 
O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de 
arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente 
configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os 
programas utilizados nesta prova foram instalados com todas 
as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido 
realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas 
serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, 
se necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas 
questões existe(m) letra(s), palavra(s) ou texto(s) que foram 
digitados entre aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, 
para resolver as questões, desconsidere tais aspas e atente-se 
somente para a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) propriamente 
ditos; e (5) para resolver as questões desta prova, considere, 
apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios das questões, 
normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados 
propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas 
Figuras das questões, se houver. 

Para responder à questão, considere a Figura abaixo, que 
mostra a janela principal do Power Point 2007.

Janela principal do Power Point 2007

Na Figura acima, do Power Point 2007, a seta nº 1 aponta 
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para uma barra horizontal que passou a ser exibida após clicar 
com o botão esquerdo do mouse no intervalo entre os slides 1 
e 2. Essa barra horizontal é exibida de forma intermitente, ou 
seja, ela é continuamente exibida e ocultada, dando a impressão 
de estar “piscando”. Nesse caso, pressionando uma vez a tecla 
“Enter” do teclado, pode-se afirmar que: 

(A) A área de trabalho desse software será exibida da 
seguinte forma:

(B) A área de trabalho desse software será exibida da 
seguinte forma:

(C) A área de trabalho desse software será exibida da 
seguinte forma:

(D) Será apresentado o seguinte slide:

(E) Será apresentado o seguinte slide:

03. (MAPA - Técnico de Contabilidade - 
CONSULPLAN/2014). Acerca da ferramenta Microsoft Office 
PowerPoint 2007 (configuração padrão), analise.

I. Para reorganizar a ordem dos slides deve-se, na guia Slides, 
clicar no slide que deseja mover, clicar com o botão direito do 
mouse, selecionar a opção Enviar Para e digitar a posição que 
deseja alocar o slide. 

II. Para salvar uma apresentação de slide deve-se clicar no 
Botão do Microsoft Office, clicar em Arquivo e clicar na opção 
Gravar. 

III. Para excluir um slide deve-se, na guia Slides, clicar com o 
botão direito do mouse no slide a ser excluído e clicar em Excluir 
Slide no menu atalho. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) :
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I e III

04. (TRE-AM - Técnico Judiciário - Área Administrativa - 
IBFC/2014). O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários 
tipos diferentes de transições de slides, tais como:

(1) Quadriculado na Vertical. 
(2) Quadro Abrir.
(3) Quadro Mágico. 
(4) Persiana Horizontal.

(A) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 3.
(B) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 4
(C) da relação apresentada existem somente o 2, 3 e 4.
(D) da relação apresentada existem somente o 1, 3 e 4.

05. (DETRAN-RJ - Assistente Técnico Administrativo - 
Makiyama/2013). Dentre os nomes de arquivo exibidos abaixo, 
qual é uma apresentação do Microsoft Power Point 2007 Br? 

(A) Apresentação.docx 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



114Informática Básica

APOSTILAS OPÇÃO
(B) Slide.xlsx 
(C) Visual.txt 
(D) Documento.doc 
(E) Apresentar.pptx

Respostas

01. Resposta: E
Um slide mestre é o slide principal em uma hierarquia de 

slides que armazena informações sobre o tema e os layout dos 
slides de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, 
as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o 
posicionamento.

Cada apresentação contém, pelo menos, um slide mestre. O 
principal benefício de modificar e usar slides mestres é que você 
pode fazer alterações de estilo universal em todos os slides de sua 
apresentação, inclusive naqueles adicionados posteriormente a 
ela. Ao usar um slide mestre, você poupa tempo, pois não precisa 
digitar as mesmas informações em mais de um slide.

02. Resposta: C
Adiciona um slide em branco ou você pode clicar com o 

botão direito e clicar “Novo slide...” que será adicionado um novo 
slide entre aquele intervalo.

03. Resposta: C
I-”Ao criar uma apresentação, você pode pensar em alterar a 

ordem dos slides.No painel que contém as guias Tópicos e Slides, 
clique na guia Slides. Na guia Início, selecione as miniaturas de 
slide que você deseja mover e, em seguida, arraste-as para o 
novo local. DICA  Para selecionar diversos slides sequenciais, 
clique no primeiro slide e, em seguida, mantenha pressionada a 
tecla SHIFT enquanto clica no último slide que deseja selecionar. 
Para selecionar diversos slides não sequenciais, mantenha 
pressionada a tecla CTRL enquanto clica em cada slide que 
queira selecionar”.

II- “Se você estiver usando o a versão 2007 do aplicativo, vá 
até o Botão Office (aquele que pisca no canto superior esquerdo 
da janela) e clique em Salvar como”.

04. Resposta: B
Adicionar transições entre slides
As transições de slide são os efeitos semelhantes a animação 

que ocorrem no modo de exibição Apresentação de Slides 
quando você move de um slide para o próximo. É possível 
controlar a velocidade de cada efeito de transição de slides e 
também adicionar som.

O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários tipos 
diferentes de transições de slides, incluindo (mas não se 
limitando) ao seguinte:

- Sem transição
- Persiana Horizontal
- Persiana Vertical
- Quadro Fechar
- Quadro Abrir
- Quadriculado na Horizontal
- Quadriculado na Vertical
- Pente Horizontal
- Pente Vertical

05. Resposta: E
A - docx é a extensão utilizada pelo Word a partir da versão 

2007.
B - xlsx é a extensão utilizada pelo Excel a partir da versão 

2007.
C - doc é a extensão utilizada pelo Word antes da versão 

2007.
D - txt é a extensão utilizada como padrão por editores de 

texto
E - pptx é a extensão utilizada pelo Power Point a partir da 

versão 2007.

6. Conceitos básicos de 
segurança da informação. 6.1. 
Procedimentos de cópias de 

segurança. 

Segurança21

A Segurança da Informação se refere à proteção existente nas 
informações de uma determinada empresa ou pessoa. Aplica-se 
tanto a informações corporativas quanto às pessoas. Entende-
se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha 
valor para alguma organização ou pessoa.

Ela pode estar disponível para uso restrito ou ao público 
para consulta ou aquisição.

O conceito de segurança informática ou segurança de 
computadores se aplica a todos os aspectos de proteção de 
informações e de dados e está intimamente relacionado com o 
de segurança da informação, incluindo não apenas a segurança 
dos dados/informação, mas também a dos sistemas em si.

Fatores que afetam a segurança da informação.
A segurança de uma determinada informação pode ser 

afetada por fatores comportamentais e de uso de quem se 
utiliza dela, pelo ambiente ou infraestrutura que a cerca ou por 
pessoa mal intencionadas que tem o objetivo e furtar, destruir 
ou modificar tal informação, conforme segue:

Confidencialidade(somente pessoas devidamente 
autorizadas pela empresa devem ter acesso à informação), 
Integridade (somente alterações, supressões e adições 
autorizadas pela empresa devem ser realizadas nas informações), 
Disponibilidade (a informação deve estar disponível para as 
pessoas autorizadas sempre que necessário ou demandado). 
Estes  fatores representam os principais atributos e/ou princípios 
da segurança da informação, que atualmente, orientam a 
análise, o planejamento e a implementação da segurança para 
um determinado grupo de informações que se deseja proteger. 
Outros atributos importantes são a irretratabilidade (não 
repúdio) e a autenticidade.

Ameaças à segurança
As ameaças à segurança da informação são relacionadas 

diretamente à perda de uma de suas 03 (três) características, 
quais sejam:

- Perda de Confiabilidade
- Perda de Integridade
- Perda de Disponibilidade.

Invasões na Internet
Todo sistema de computação requer um suporte para 

proteção de arquivos. Este suporte é um conjunto de regras que 
garantem que a informação não seja lida, ou modificada por 
quem não tem permissão, como por exemplo por.

- Crackers - agentes maliciosos
- Hackers - não são agentes maliciosos - motivo ilegalidade: 

notoriedade, auto estima, vingança, dinheiro.

A segurança é necessária mais especificamente para os 
assuntos gerais, enquanto que os mecanismos de proteção são 
utilizados para salvar as informações a serem protegidas.

A segurança é analisada de várias formas. Os principais 
problemas causados com a falta de segurança são a perda de 
dados e as invasões de intrusos. A perda de dados na maioria 
das vezes é causada por:

- Fatores naturais (ex.: incêndio, enchente);
- Erros de hardware ou de software (ex.: falhas no 

processamento);
- Erros humanos (ex.: entrada incorreta de dados);

Para evitar a perda destes dados é necessário manter um 
backup confiável, guardado longe destes dados originais.

21 Fonte: http://www.inf.pucpcaldas.br/extensao/cereadd/
apostilas/windows7v1.pdf
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Para que vírus sejam identificados, os anti-virus devem estar 

cada vez mais atualizados, pois novos vírus surgem rapidamente, 
e com a mesma velocidade dos anti-virus.

Níveis de segurança
- Segurança Fisica – trata de ameaças a exemplo de 

relâmpago, alagamento, etc.
- Segurança Lógica – trata de ameaças a exemplo das 

ocasionadas por virus, violação de senha.

Políticas de Segurança
Uma política de segurança consiste num conjunto de regras 

que devem ser seguidas por quem se utiliza dos recursos de uma 
organização (RFC 2196 (The Site Security Handbook)).

Filosofias de qualquer política de segurança:
- Filosofia Proibitiva (tudo que não é expressamente 

permitido é proibido);
- Filosofia Permissiva (tudo que não é proibido é permitido).

Para diminuir os problemas com senhas, a regra básica é a 
conscientização dos colaboradores quanto ao uso e manutenção 
das mesmas.

O bem mais importante que as empresas possuem, são as 
informações gerenciais, sendo muito importantes para a tomada 
de decisões. Com o crescimento da Internet e o uso de dispositivos 
móveis nas empresas é inevitável a ocorrência de problemas de 
segurança, e para isso é preciso muito planejamento e trabalho 
da equipe técnica de informática. É importante criar normas 
rígidas e treinar toda a equipe interna e externa.

22

Tipos de Vírus23

Vírus de computador são pequenos programas capazes de 
causar grandes transtornos a indivíduos, empresas e outras 
instituições: podem apagar dados, capturar informações, alterar 
ou impedir o funcionamento do sistema operacional e assim por 
diante. É comum pessoas chamarem de vírus todo e qualquer 
programa com fins maliciosos. Mas, há vários tipos de “pragas 
digitais”, sendo os vírus apenas uma categoria delas. Existem 
ainda outros softwares parecidos, como cavalos de troia, worms, 
hijackers, spywares e ransomwares.

O que é um malware?
Malicious e software tem o significado de “programa 

malicioso”. Portanto, malware nada mais é do que um nome 
criado para quando necessitamos fazer alusão a um software 
malicioso, seja ele um vírus, um worm, um spyware, etc.

É importante frisar que a palavra “computador” é utilizada 
neste texto considerando os vários tipos de dispositivos 
computacionais que existem: desktops, servidores, smartphones, 
tablets e assim por diante.

É válido destacar também que os malwares não se limitam 
a uma única plataforma. Há quem pense, por exemplo, que só 
há pragas digitais para Windows, mas isso não é verdade. O que 
acontece é que a família de sistemas operacionais da Microsoft é 
mais popular e, portanto, mais visada. Como não existe software 
100% seguro, malwares também podem ser desenvolvidos para 
atacar qualquer outra plataforma, afinal, sempre há alguém 
disposto a descobrir e explorar suas deficiências.

O que é vírus de computador?
Como você já sabe, um vírus é um programa com fins 

maliciosos, capaz de causar transtornos com os mais diversos 
tipos de ações: há vírus que apagam ou alteram arquivos 
dos usuários, que prejudicam o funcionamento do sistema 
operacional danificando ou alterando suas funcionalidades, que 
causam excesso de tráfego em redes, entre outros.

Os vírus, tal como qualquer outro tipo de malware, podem 
ser criados de várias formas. Os primeiros foram desenvolvidos 
em linguagens de programação como C e Assembly. Hoje, é 
possível encontrar inclusive ferramentas que auxiliam na sua 
criação.
22 Fonte: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/
seguran%C3%A7a-de-informa%C3%A7%C3%A3o
23 Fonte: http://cfjl.com.br/blogs2/26-tecnologia-da-
-informacao/1898-oquesaovirusecomoagem

Como os vírus agem?
Os vírus recebem esse nome porque possuem características 

de propagação que lembram os vírus reais, isto é, biológicos: 
quando um vírus contamina um computador, além de executar 
a ação para o qual foi programado, tenta também se espalhar 
para outras máquinas, tal como fazem os vírus biológicos nos 
organismos que invadem.

Antigamente, os vírus tinham um raio de ação muito 
limitado: se propagavam, por exemplo, toda vez que um disquete 
contaminado era lido no computador. Com o surgimento da 
internet, no entanto, essa situação mudou drasticamente, para 
pior.

Isso acontece porque, com a internet, os vírus podem 
se espalhar de maneira muito mais rápida e contaminar um 
número muito mais expressivo de computadores. Para isso, 
podem explorar vários meios, entre eles:

- Falhas de segurança (bugs): sistemas operacionais e outros 
programas não são softwares perfeitos e podem conter falhas. 
Estas, quando descobertas por pessoas com fins maliciosos, 
podem ser exploradas por vírus, permitindo a contaminação do 
sistema, muitas vezes sem o usuário perceber;

- E-mails: essa é uma das práticas mais exploradas. O usuário 
recebe mensagens que tentam convencê-lo a executar um 
arquivo anexado ou presente em um link. Se o usuário o fizer 
sem perceber que está sendo enganado, certamente terá seu 
computador contaminado;

- Downloads: o usuário pode baixar um arquivo de um 
determinado site sem perceber que este pode estar infectado.

Os vírus também podem se propagar através de uma 
combinação de meios. Por exemplo, uma pessoa em um escritório 
pode executar o anexo de um e-mail e, com isso, contaminar 
o seu computador. Em seguida, este mesmo vírus pode tentar 
explorar falhas de segurança de outros computadores da rede 
para infectá-los.

Outros tipos de malwares
Como você já sabe, os vírus não são os únicos malwares 

que existem. A definição do que a praga é ou não é depende, 
essencialmente, de suas ações e formas de propagação. Eis os 
tipos mais comuns:

Cavalo de troia (trojan)
São um tipo de malware que permitem alguma maneira 

de acesso remoto ao computador após a infecção. Esse tipo de 
praga pode ter outras funcionalidades, como capturar dados do 
usuário para transmiti-los a outra máquina.

Para conseguir ingressar no computador, o cavalo de troia 
geralmente se passa por outro programa ou arquivo. O usuário 
pode, por exemplo, fazer um download pensando se tratar de 
uma ferramenta para um determinado fim quando, na verdade, 
se trata de um trojan.

Esse tipo de malware não é desenvolvido para se replicar. 
Quando isso acontece, geralmente trata-se de uma ação conjunta 
com um vírus.

Worm (verme)
Os worms (ou vermes, nome pouco usado) podem ser 

interpretados como um tipo de vírus mais inteligente que os 
demais. A principal diferença está na forma de propagação: 
os worms podem se espalhar rapidamente para outros 
computadores - seja pela internet, seja por meio de uma rede 
local - de maneira automática.

Explicação: para agir, o vírus precisa contar com o “apoio” 
do usuário. Isso ocorre, por exemplo, quando uma pessoa baixa 
um anexo contaminado de um e-mail e o executa. Os worms, por 
sua vez, podem infectar o computador de maneira totalmente 
discreta, explorando falhas em aplicativos ou no próprio 
sistema operacional. É claro que um worm também pode contar 
com a ação de um usuário para se propagar, pois geralmente 
esse tipo de malware é criado para contaminar o máximo de 
computadores possível, fazendo com que qualquer meio que 
permita isso seja aceitável.
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Spyware
São programas que “espionam” as atividades dos usuários 

ou capturam informações sobre eles. Para contaminar um 
computador, os spywares geralmente são “embutidos” em 
softwares de procedência duvidosa, quase sempre oferecidos 
como freeware ou shareware.

Os dados capturados são posteriormente transmitidos 
pela internet. Estas informações podem ser desde hábitos de 
navegação do usuário até senhas.

Keylogger
São pequenos aplicativos que podem vir embutidos em 

vírus, spywares ou softwares de procedência duvidosa. Sua 
função é a de capturar tudo o que é digitado pelo usuário. É uma 
das formas utilizadas para a captura de senhas. 

Hijacker
São programas ou scripts que “sequestram” navegadores 

de internet. As principais vítimas eram as versões mais antigas 
do Internet Explorer. Um hijacker pode, por exemplo, alterar a 
página inicial do browser e impedir o usuário de mudá-la, exibir 
propagandas em janelas novas, instalar barras de ferramentas 
e impedir o acesso a determinados sites (páginas de empresas 
de antivírus, por exemplo). Felizmente, os navegadores 
atuais contam com mais recursos de segurança, limitando 
consideravelmente a ação desse tipo de praga digital.

Rootkit
Esse é um dos tipos de malwares mais perigosos. Podem 

ser utilizados para várias finalidades, como capturar dados 
do usuário. Até aí, nenhuma novidade. O que torna os rootkits 
tão ameaçadores é a capacidade que possuem para dificultar a 
sua detecção por antivírus ou outros softwares de segurança. 
Em outras palavras, os rootkits conseguem se “camuflar” no 
sistema. Para isso, desenvolvedores de rootkits podem fazer 
uso de várias técnicas avançadas, como infiltrar o malware em 
processos ativos na memória, por exemplo.

Além de difícil detecção, os rootkits também são de difícil 
remoção. Felizmente, sua complexidade de desenvolvimento faz 
com que não sejam muito numerosos.

Ransomware
É um tipo de malware com uma “proposta” mais ousada: 

uma vez ativo, a praga pode bloquear ou limitar (ou permitir 
que seu criador o faça remotamente) o acesso a arquivos, 
pastas, aplicativos, unidades de armazenamento inteiras ou até 
mesmo impedir o uso do sistema operacional. Para liberar estes 
recursos, o ransomware costuma mostrar mensagens exigindo 
pagamentos. É como se o computador tivesse sido sequestrado.

Para convencer o usuário a desembolsar o valor exigido, 
a mensagem pode conter ameaças ou chantagens, dizendo, 
por exemplo, que dados importantes serão apagados ou que 
imagens particulares da pessoa serão publicadas na internet 
caso o pagamento não seja efetuado.

O usuário que tiver seu computador infectado por um 
ransomware não deve ceder à pressão e pagar, mesmo porque, 
não raramente, nada acontece quando isso é feito. O ideal é que a 
pessoa utilize um software de segurança (antivírus) para tentar 
remover a praga ou, se não tiver sucesso, procure alguém de 
confiança para fazê-lo.

Falsos antivírus
Não é novidade para ninguém que o meio mais utilizado 

como proteção contra vírus e outros malwares são os antivírus. 
Cientes disso, “delinquentes virtuais” passaram a explorar essa 
característica a seu favor: criaram falsos antivírus.

A propagação desse tipo de software é feita de várias 
maneiras. Nas mais comuns, sites de conteúdo duvidoso 
exibem propagandas que se passam por alertas de segurança. 
Se o usuário clicar na mensagem, será convidado a baixar 
um programa ou acessar uma página que supostamente faz 
varreduras em seu computador.

A suposta ferramenta, que inclusive costuma ter interface 
que lembra os antivírus mais conhecidos do mercado, simula 
uma varredura que aponta a existência de um ou mais malwares 

no computador e se oferece para limpar o sistema mediante 
pagamento. Mas tudo não passa de simulação.

A dica mais recomendada, neste caso, é a de utilizar sempre 
antivírus de empresas de segurança reconhecidas. 

Antivírus
Os antivírus são programas que procuram detectar e, então, 

anular ou remover os vírus de computador. Atualmente, novas 
funcionalidades têm sido adicionadas aos programas antivírus, 
de modo que alguns procuram detectar e remover cavalos de 
tróia e outros tipos de códigos maliciosos, barrar programas 
hostis e verificar e-mails.

Como faço bom uso do meu antivírus?
As dicas para o bom uso do antivírus são simples:
- mantenha o antivírus e suas assinaturas sempre atualizados;
- configure-o para verificar automaticamente arquivos 

anexados aos e-mails e arquivos obtidos pela Internet;
- configure-o para verificar automaticamente mídias 

removíveis (CDs, DVDs, pendrives, disquetes, discos para Zip, 
etc);

- configure-o para verificar todo e qualquer formato de 
arquivo (qualquer tipo de extensão de arquivo);

- se for possível, crie o disquete de verificação e utilize-o 
esporadicamente, ou quando seu computador estiver 
apresentando um comportamento anormal (mais lento, 
gravando ou lendo o disco rígido fora de hora, etc);

Algumas versões de antivírus são gratuitas para uso pessoal 
e podem ser obtidas pela Internet. Mas antes de obter um 
antivírus pela Internet, verifique sua procedência e certifique-se 
que o fabricante é confiável.

O mercado conta com antivírus pagos e gratuitos (estes, 
geralmente com menos recursos). Alguns programas, na 
verdade, consistem em pacotes de segurança, já que incluem 
firewall e outras ferramentas que complementam a proteção 
oferecida pelo antivírus. Eis uma lista com as soluções mais 
conhecidas:

- AVG: mais conhecida por suas versões gratuitas, mas 
também possui edições paga com mais recursos - www.avg.com;

- Avast: conta com versões pagas e gratuitas - www.avast.
com;

- Microsoft Security Essentials: gratuito para usuários 
domésticos de licenças legítimas do Windows - www.microsoft.
com/security_essentials;

- Norton: popular antivírus da Symantec. Possui versões de 
testes, mas não gratuitas - www.norton.com;

- Panda: possui versões de testes, mas não gratuitas - www.
pandasecurity.com;

- Kaspersky: possui versões de testes, mas não gratuitas - 
www.kaspersky.com;

- Avira AntiVir: mais conhecida por suas versões gratuitas, 
mas também possui edições pagas com mais recursos - www.
avira.com;

- NOD32: possui versões de testes, mas não gratuitas - www.
eset.com;

- McAfee: uma das soluções mais tradicionais do mercado. 
Possui versões de testes, mas não gratuitas - www.mcafee.com;

- F-Secure: pouco conhecida no Brasil, mas bastante utilizada 
em outros países. Possui versões de testes, mas não gratuitas - 
www.f-secure.com;

- BitDefender: conta com versões pagas e gratuitas - www.
bitdefender.com.

Firewall
O firewall é um sistema que visa proteger o computador de 

ameaças vindas da internet.
Existem 2 tipos de ameaças: Os vírus e os malwares.
Vírus atacam e danificam arquivos do seu sistema. São 

combatidos pelo antivírus.
Malwares são programas que visam roubar suas informações 

e o Firewall é a primeira linha de defesa.
O Windows conta com um firewall. É importante manter-lo 

ativado. 
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Para verificar se está ativado:
Vá em Painel de Controle -> Sistema e Segurança -> Verificar 

o status do Firewall.
Se estiver tudo certo, deve estar igual a figura abaixo:

Atualizações
O Windows apresenta muitas falhas em seu sistema. Falhas 

imperceptíveis que os usuários comuns não se dão conta, porem, 
não passam despercebidas pelos Hackers que exploram estas 
falhas para danificar o sistema de outras pessoas.

Em virtude disso, a Microsoft esta continuamente lançando 
atualizações que servem para corrigir estas falhas.

É muito importante manter o sistema atualizado e uma 
vantagem do Windows é que ele se atualiza automaticamente, 
basta uma conexão com a internet.

Segurança na Internet
Computadores domésticos são utilizados para realizar 

inúmeras tarefas, tais como:
- transações financeiras, sejam elas bancárias ou mesmo 

compra de produtos e serviços; 
- comunicação através de e-mails, por exemplo; 
- armazenamento de dados, sejam eles pessoais ou 

comerciais, etc.

É importante que você se preocupe com a segurança de seu 
computador, pois você, provavelmente, não gostaria que:

- suas senhas e números de cartões de crédito fossem 
furtados e utilizados por terceiros;

- sua conta de acesso a Internet fosse utilizada por alguém 
não autorizado;

- seus dados pessoais, ou até mesmo comerciais, fossem 
alterados, destruídos ou visualizados por terceiros;

- seu computador deixasse de funcionar, por ter sido 
comprometido e arquivos essenciais do sistema terem sido 
apagados, etc.

Por que alguém iria querer invadir meu computador?
A resposta para esta pergunta não é simples. Os motivos 

pelos quais alguém tentaria invadir seu computador são 
inúmeros. Alguns destes motivos podem ser:

- utilizar seu computador em alguma atividade ilícita, para 
esconder a real identidade e localização do invasor;

- utilizar seu computador para lançar ataques contra outros 
computadores;

- utilizar seu disco rígido como repositório de dados;
- destruir informações (vandalismo);
- disseminar mensagens alarmantes e falsas;
- ler e enviar e-mails em seu nome;
- propagar vírus de computador;
- furtar números de cartões de crédito e senhas bancárias;
- furtar a senha da conta de seu provedor, para acessar a 

Internet se fazendo passar por você;
- furtar dados do seu computador, como por exemplo, 

informações do seu Imposto de Renda.

Certificado digital

O certificado digital é um documento eletrônico assinado 
digitalmente por uma autoridade certificadora, e que contém 
diversos dados sobre o emissor e o seu titular. A função precípua 
do certificado digital é a de vincular uma pessoa ou uma entidade 
a uma chave pública.

Para adquirir um certificado digital, o interessado deve 
dirigir-se a uma Autoridade de Registro, onde será identificado 
mediante a apresentação de documentos pessoais (dentre 
outros: cédula de identidade ou passaporte, se estrangeiro; 
CPF; título de eleitor; comprovante de residência e PIS/PASEP, 
se for o caso). É importante salientar que é indispensável a 
presença física do futuro titular do certificado, uma vez que este 

documento eletrônico será a sua “carteira de identidade” no 
mundo virtual.

A emissão de certificado para pessoa jurídica requer a 
apresentação dos seguintes documentos: registro comercial, 
no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social; CNPJ e documentos pessoais da pessoa física 
responsável.

As principais informações que constam em um certificado 
digital são:

- chave pública do titular; 
- nome e endereço de e-mail; 
- período de validade do certificado; 
- nome da AC que emitiu o certificado; 
- número de série do certificado digital; 
- assinatura digital da AC.

Assinatura digital

A assinatura digital é uma modalidade de assinatura 
eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza 
algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir, com 
segurança, a origem e a integridade do documento.

A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao documento 
eletrônico “subscrito” que, ante a menor alteração neste, a 
assinatura se torna inválida. A técnica permite não só verificar 
a autoria do documento, como estabelece também uma 
“imutabilidade lógica” de seu conteúdo, pois qualquer alteração 
do documento, como por exemplo a inserção de mais um espaço 
entre duas palavras, invalida a assinatura.

Necessário distinguir assinatura digital da assinatura 
digitalizada. A assinatura digitalizada é a reprodução da 
assinatura autógrafa como imagem por um equipamento tipo 
scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento 
eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca 
entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode 
ser facilmente copiada e inserida em outro documento.

Os atributos da assinatura digital são:
a) ser única para cada documento, mesmo que seja o mesmo 

signatário;
b) comprovar a autoria do documento eletrônico;
c) possibilitar a verificação da integridade do documento, ou 

seja, sempre que houver qualquer alteração, o destinatário terá 
como percebê-la;

d) assegurar ao destinatário o “não repúdio” do documento 
eletrônico, uma vez que, a princípio, o emitente é a única pessoa 
que tem acesso à chave privada que gerou a assinatura.

A assinatura digital garante ao destinatário que o documento 
não foi alterado ao ser enviado (integridade) e ainda comprova a 
autoria do emitente (autenticidade), enfim, confere maior grau 
de segurança, pois os documentos eletrônicos não assinados 
digitalmente têm as características de alterabilidade e fácil 
falsificação.24

Dicas de proteção25

Muita gente pensa que basta ter um antivírus no computador 
e estará livre de malwares. De fato, esse tipo de software tem um 
papel importante, mas nem mesmo a melhor solução consegue 
ser 100% eficiente. A arma mais poderosa, portanto, é a 
prevenção. Eis algumas dicas simples, mas essenciais para isso:

- Aplique as atualizações do sistema operacional e sempre 
use versões mais recentes dos programas instalados nele;

- Tome cuidado com anexos e link em e-mails, mesmo 
quando a mensagem vier de pessoas conhecidas;

- O mesmo cuidado deve ser dado a redes sociais (Facebook, 
orkut, Twitter, etc) e a serviços como o Windows Live Messenger;

- Antes de baixar programas desconhecidos, busque mais 
informações sobre ele em mecanismos de buscas ou em sites 
especializados em downloads;

- Tome cuidado com os sites que visita. É muito comum, por 
exemplo, a propagação de malwares em páginas de conteúdo 
24 Fonte: http://www.trt4.jus.br/content-portlet/downlo-
ad/68/certificado_digital_ins.pdf
25 Fonte: http://cfjl.com.br/blogs2/26-tecnologia-da-
-informacao/1898-oquesaovirusecomoagem
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adulto;

- Ao instalar um antivírus, certifique-se de que este é 
atualizado regularmente, do contrário, o programa não será 
capaz de identificar novos vírus ou variações de pragas já 
existentes;

- Faça uma varredura com o antivírus periodicamente no 
computador todo. Também utilize o programa para verificar 
arquivos baixados pela internet;

- Vírus também podem ser espalhar por cartões SD, pendrives 
e aparelhos semelhantes, portanto, sempre verifique o conteúdo 
dos dispositivos removíveis e, se possível, não utilize-os em 
computadores públicos (faculdade, escola, lan house, etc).

Vírus e afins não podem danificar o hardware do computador. 
Malwares são softwares, portanto, não podem queimar ou fazer 
com que um componente exploda, por exemplo.

O que pode acontecer é de uma praga conseguir danificar 
o firmware de algum dispositivo, isto é, o software que o faz 
funcionar. Mas esse é um procedimento bastante complexo e, 
consequentemente, muito difícil de ocorrer.

É importante esclarecer também que o simples ato de 
baixar um vírus não contamina imediatamente o computador. É 
necessário que alguma ação - um clique do usuário, por exemplo 
- o faça entrar em ação.

Backup26

Backup, também conhecido como Cópia de Segurança, 
consiste na ação de copiar arquivos como medida de segurança, 
permitindo sua recuperação em caso de perda.

O backup pode ser classificado em tipos e formas.

Quente: O sistema pode permanecer em execução enquanto 
é realizado as cópias de segurança;

Fria: O sistema não pode permanecer em execução, neste 
caso ele precisa ficar off-line (sem que haja intervenção de 
algum usuário acessando o sistema) para realizar as cópias de 
segurança;

Tipos de Backup:
Simples (backup de cópia) – copia todos os arquivos 

selecionados. É o famoso Ctrl C + Ctrl V.
O que grava? - Arquivos e pastas selecionados;
Limpa os marcadores? - Não;
Compacta os dados e controla erros? - Não;
Detalhes: É demorada e ocupa muito espaço. Não altera os 

atributos;

Observações:
No Windows, todos os arquivos possuem 3 atributos básicos: 

Oculto, Somente Leitura e Arquivamento. Se este último estiver 
marcado, o arquivo deverá ser copiado no próximo backup;

Se o usuário modificar ou salvar o arquivo, o atributo será 
marcado;

Quando fazemos o backup, esse marcador pode ser retirado;

Normal (conhecido também como Completo, Total, Global ou 
Full): um backup Normal copia todos os arquivos selecionados 
e os marca como arquivos que passaram por backup (ou seja, 
o atributo de arquivo é desmarcado). Com backups normais, 
você só precisa da cópia mais recente do arquivo para restaurar 
todos os arquivos. Geralmente, o backup normal é executado 
quando você cria um conjunto de backup pela primeira vez.Em 
outras palavras, o Backup Normal é o primeiro backup realizado 
no sistema. É o backup inicial de todos os arquivos e dados do 
sistema.

O que grava? - Arquivos e pastas selecionados;
Limpa os marcadores? - Sim;
Compacta os dados e controla erros? - Sim;
Detalhes: É demorado e ocupa muito espaço. É usado como 

início do processo de cópia.
26 Fonte: http://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/o-
-que-e-backup/

Diário – um backup diário copia todos os arquivos 
selecionados que foram modificados no dia de execução do 
backup diário. Os arquivo não são marcados como arquivos que 
passaram por backup (o atributo de arquivo não é desmarcado).

O que grava? - Arquivos e pastas criados ou alterados na data 
do backup;

Limpa os marcadores? - Não;
Compacta os dados e controle erros? - Sim;
Detalhes: É gasto menos tempo e espaço, mas podem ser 

perdidos dados gravados no mesmo dia, após o backup;

Diferencial – Um backup diferencial copia arquivos criados 
ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Não 
marca os arquivos como arquivos que passaram por backup 
(o atributo de arquivo não é desmarcado). Se você estiver 
executando uma combinação dos backups normal e diferencial, 
a restauração dos arquivos e pastas exigirá o último backup 
normal e o último backup diferencial.

O que grava? - Arquivos e pastas criados ou alterados após o 
último backup.

Limpa os marcadores? - Não;
Compacta dados e controle de erros? - Sim;
Detalhes: É acumulativo. A recuperação de dados pode ser 

demorada, se houverem muitas alterações.

Incremental – um backup Incremental copia somente os 
arquivos criados ou alterados desde o último backup normal 
ou incremental, e os marca como arquivos que passaram por 
backup (o atributo de arquivo é desmarcado). Se você utilizar 
uma combinação dos backups normal e incremental, precisará 
do último conjunto de backup normal e de todos os conjuntos de 
backup incrementais para restaurar os dados.

O que grava? - Arquivos e pastas criados ou alterados após o 
último backup;

Limpa os marcadores? - Sim;
Compacta os arquivos e controle de erros? - Sim;
Detalhes: É o backup mais rápido, mas a restauração pode 

ser demorada. Usa pouco espaço de mídia.

Questões

01. (TRE-AP - Técnico Judiciário - Administrativa - 
FCC/2015). Um usuário de computador observou que, ao 
conectar um pendrive no computador, os arquivos do pendrive 
foram transformados em atalhos, não conseguindo acessar 
os arquivos originalmente armazenados. Esse sintoma é 
característico de um malware do tipo:

(A) Spyware.
(B) Keylogger.
(C) Worm.
(D) Vírus.
(E) Adware.

02. (TRE-SE - Técnico Judiciário - Área Administrativa 
- FCC/2015). Existe uma série de recomendações para fazer 
uso seguro do webmail, como a criação de uma senha de acesso 
adequada, a não abertura de links suspeitos e a utilização 
de conexões de acesso ao webmail seguras. Uma conexão é 
considerada segura se o endereço da página do provedor de 
webmail, utilizada no acesso ao e-mail, for iniciada por

(A) HTTPS.
(B) TCPS.
(C) FTPS.
(D) SNMP.
(E) HTTP.

03. (Banco do Brasil - Escriturário - CESGRANRIO/2015). 
Os escriturários de uma agência foram chamados para uma 
reunião com um profissional da área de segurança da informação 
de um banco. O objetivo dessa reunião era informá-los de que 
houve uma falha nos procedimentos de segurança da rede de 
computadores da agência, o que permitiu a propagação de um 
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programa malicioso bastante perigoso.

Durante a reunião, o profissional de segurança disse que 
o programa em questão permite monitorar a movimentação 
do mouse por sobre a tela de uma aplicação bancária, com o 
objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja 
usando um teclado virtual.

Ele completou sua explanação dizendo que esse tipo de 
código malicioso é chamado de

(A) vírus
(B)  trojan clicker
(C) spyware
(D) botnet
(E) trojan backdoor

04. (COBRA Tecnologia S/A (BB) - Técnico de Operações - 
Equipamentos - QUADRIX/2015). Em um sistema operacional 
para desktop com acesso à internet, instalado em um 
microcomputador, ocorrem diversas vulnerabilidades e falhas 
de segurança conhecidas. Seus fornecedores, distribuidores ou 
a comunidade de técnica indicam, por diversos motivos, quais 
procedimentos devem ser executados para elevar a segurança 
ou a correção de problemas. Qual, das alternativas a seguir, 
auxilia um usuário padrão a se proteger de vírus e programas 
maliciosos?

(A) Codec de vídeo.
(B) Backup.
(C) PROXY
(D) Wi-Fi.
(E) Antivírus.

05. (TRE-MA - Técnico Judiciário - Administrativo - 
IESES/2015). Alcebíades queria instalar um software em seu 
computador rapidamente para modificar umas fotos. Procurou 
na internet e achou um software freeware. Baixou e instalou, 
sem perceber que alguns softwares adicionais foram instalados 
também. Como a prioridade era a rapidez e não a segurança, ele 
pagou o preço. Sua página inicial do browser foi alterada, sua 
página de procura principal e redirecionamentos de páginas. 
Qual destas pragas virtuais Alcebiades instalou?

(A) Browser Hijacker.
(B) Trojans.
(C) Spyware.
(D) Worms.

Respostas

01. Resposta: D
Spyware - programa automático de computador, que recolhe 

informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na Internet 
e transmite essa informação a uma entidade externa na Internet, 
sem o conhecimento e consentimento do usuário.

Keylogger - ou captura de teclado , é a ação de gravar (ou 
registrar) as informações escritas em um teclado, normalmente 
de uma forma encoberta de modo que a pessoa que usa o 
teclado não tem conhecimento de que suas ações estão sendo 
monitoradas.

Worm - é um programa autorreplicante, diferente de um 
vírus. Enquanto um vírus infecta um programa e necessita deste 
programa hospedeiro para se alastrar, o worm é um programa 
completo e não precisa de outro para se propagar. Um worm 
pode ser projetado para tomar ações maliciosas após infestar 
um sistema. Além de se autorreplicar, pode deletar arquivos em 
um sistema ou enviar documentos por email.

Vírus - infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se 
espalhar para outros computadores, utilizando-se de diversos 
meios.

A maioria das contaminações ocorre pela ação do usuário, 
executando o arquivo infectado recebido como um anexo de 
um e-mail. A contaminação também pode ocorrer por meio de 
arquivos infectados em pen drives, CDs e outros.

Adware - é qualquer programa que executa automaticamente 
e exibe uma grande quantidade de anúncios (ad= anúncio, 
software = programa) sem a permissão do usuário. As funções 
do Adware servem para analisar os locais de Internet que o 
usuário visita e lhe apresentar publicidade pertinente aos tipos 

de bens ou serviços apresentados lá. Os adwares também são 
usados de forma legítima por empresas desenvolvedoras de 
software livre ou gratuito.

02. Resposta: A
A - CORRETO - HTTPS - Protocolo  de transferência de 

hipertexto SEGURO.
B - ERRADO - TCP - Protocolo de Controle de Transmissão.
C- ERRADO - FTP - Protocolo de transferência de arquivos.
D- ERRADO - SNMP - Protocolo padrão para monitoramento 

e gerenciamento de redes.
E- ERRADO - HTTP - Protocolo de transferência de hipertexto.

03. Resposta: C
A - Um vírus é um software malicioso com capacidade de 

infectar um sistema operacional. Uma vez instalado tentar 
se espalhar para outros computadores. Não é uma praga 
voltada exclusivamente a captura de informações. (Alternativa 
incorreta).

B - Em caso de contaminação por um Trojan Clicker ao 
navegar pela internet você é redirecionado para outros sites, 
com o objetivo de aumentar a quantidade de visitas a estes sites 
ou apresentar propagandas. (Alternativa incorreta)

C - Um SpyWare recolhe informações sobre o usuário e 
envia a outra pessoa, sem o conhecimento e consentimento do 
usuário. Possui uma variação denominada Screenlogger capaz 
de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no 
monitor, nos momentos em que o mouse é clicado. (Alternativa 
correta)

D - O Botnet tem por objetivo permitir o controle remoto do 
computador infectado, incluindo em uma rede de computadores 
zumbis controlada pelo invasor. (Alternativa incorreta)

E - Um Trojan backdoor permite o controle remoto do 
computador infectado. (Alternativa incorreta)

04. Resposta: E
Um codec de vídeo é um programa que permite comprimir e 

descomprimir vídeo digital.
Backup é um termo inglês que tem o significado decópia 

de segurança. É frequentemente utilizado em informática para 
indicar a existência de cópia de um ou mais arquivos guardados 
em diferentes dispositivos de armazenamento. Se, por qualquer 
motivo, houver perda dos arquivos originais, a cópia de 
segurança armazenada pode ser restaurada para repor os dados 
perdidos.

O servidor Proxy é uma configuração que permite acessar, 
do seu computador pessoal, serviços restritos à rede.

Wi-Fi é um conjunto de especificações para redes locais sem 
fio (WLAN - Wireless Local Area Network) baseada no padrão 
IEEE 802.11. O nome “Wi-Fi” é tido como uma abreviatura do 
termo inglês “Wireless Fidelity”.

O software antivírus é um programa de computador que 
detecta, evita e atua na neutralização ou remoção de programas 
Mal-intencionados, como vírus

05. Resposta: A
A - Browser Hijacker:  “Sequestro de navegador” é um tipo de 

fraude online. Golpistas usam software mal-intencionado para 
assumir o controle do navegador de Internet do seu computador 
e mudam a forma como ele é exibido e o seu conteúdo quando 
você está navegando na web.

B - Cavalo de Tróia ou Trojan Horse é um tipo programa 
malicioso que podem entrar em um computador disfarçados 
como um programa comum e legítimo. Ele serve para 
possibilitar a abertura de uma porta de forma que usuários mal 
intencionados possam invadir seu PC.

C - Spywares são programas espiões, isto é, sua função é 
coletar informações sobre uma ou mais atividades realizadas 
em um computador.

D - Worm (verme, em inglês) de computador é um programa 
malicioso que se utiliza de uma rede para se espalhar por vários 
computadores sem que nenhum usuário interfira neste processo 
(aí está a diferença entre vírus e worm).

Os worms são perigosos pois podem ser disparados, 
aplicados e espalhados em um processo totalmente automático 
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e não precisar se anexar a nenhum arquivo para isso.

7. Conceitos de organização 
e de gerenciamento de 

informações, arquivos, pastas e 
programas. 8. Software livre.

Gerênciamento de arquivos e pastas27

Ícones
Os ícones são representações de arquivos, atalhos ou pastas. 

Podem ser visualizados na Área de Trabalho ou dentro de pastas.

Menu de opções de um ícone:

- Abrir: Abre o ícone imediatamente.
- Compartilhar com: Compartilhar o ícone na Rede. *com 

exceção de ícones do tipo atalho.
- Enviar para: Envia o arquivo diretamente para o destino 

escolhido. Ex: Pendrive.
- Recortar: Outra maneira de mover um ícone. Usado junto 

com a função “Colar”.
- Copiar: Copia um ícone. Usado junto com a função “Colar”.
- Criar Atalho: Cria um caminho para o ícone, o seu tamanho 

é padrão de 1kb.
- Excluir
- Renomear
- Propriedades: Acessa informações como, tamanho do 

arquivo, formato, data de modificação, data de criação e etc.
27 Fonte: http://www.inf.pucpcaldas.br/extensao/cereadd/apostilas/windo-
ws7v1.pdf

Estas opções são padrão para qualquer ícone. As outras 
opções que aparecem na figura acima são especificas de um 
determinado arquivo, no exemplo foi utilizado um documento 
do Word.

Janelas
O sistema operacional Windows ganhou este nome por 

utilizar o conceito de “janelas”. Uma janela acessa as informações 
do arquivo, pasta ou programa e as exibe em um modelo padrão.

As opções de cada janela mudam de acordo com o programa 
que a utiliza.

As opções gerais, que estão presentes em todas as janelas 
são:

1. Opções de Janela:

Minimizar : Envia a janela para a barra de tarefas.

Maximizar : Aumenta o tamanho da janela para preencher 
a tela inteira. Se já estiver maximizada, o botão mudará para 
restaurar o tamanho antigo.

Fechar : Finaliza a janela.

2. Barra de Rolagem: Quando o conteúdo não cabe totalmente 
dentro da janela, a barra de rolagem é acionada e é possível 
“rolar” ela para baixo ou para cima para visualizar o conteúdo.

Mover a janela: Quando não esta maximizada, é possível 
move-la para qualquer lugar dentro da área de trabalho. Para 
fazer isso posicione o mouse sobre a barra azul na parte superior 
marcada (qualquer lugar que não tenha um botão), clique e 
arraste.

Redimensionamento: Posicionando o mouse sobre as bordas 
da janela, o ponteiro do mouse muda de desenho, quando isso 
acontecer significa que você poderá mudar o formato da janela.
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Atalho
Atalhos são muito utilizados no Windows 7. Eles fazem a 

nossa interação com a interface algo mais pratico e rápido. Nós 
podemos criar nossos próprios atalhos para suprirem nossas 
necessidades.

Atalhos tem um tamanho muito pequeno, pois carregam 
apenas a informação do seu destino. Excluir atalhos não 
influencia em nada o funcionamento do arquivo (ícone) a qual 
ele esta vinculado.

Atalhos são diferenciados através de uma seta presente 
próxima ao desenho do ícone:

Para saber o destino do atalho, acesse suas propriedades no 
menu.

Arquivos e Pastas
Disco Rígido
O disco rígido (também conhecido como HD) é a parte do 

computador que guarda todos os arquivos do sistema. Isso inclui 
arquivos gerais do Windows (e outros programas) e arquivos 
pessoais, como fotos, filmes, documentos e etc.

O HD é um recipiente. Ele guarda coisas. E tudo que serve para 
guardar algo tem um tamanho limite. A informação principal de 
um disco rígido é a sua capacidade de armazenamento, ou seja, 
o quanto de coisas ele pode guardar. 

Exemplo: O HD do meu computador é de 300gb. (leia-se 300 
gigabytes)

Unidades de Medida:
Byte = o tamanho de uma letra.
Kilobyte ou Kb = 1.000 bytes.
Megabyte ou Mb = 1.000.000 bytes.
Gygabyte ou Gb = 1.000.000.000 bytes.
Quando o disco rígido esta muito cheio, recomenda-se 

esvaziá-lo para evitar lentidão.

Unidades do Disco Rígido:
Para conhecer as unidades de disco rígido do seu computador, 

acesse o Menu Iniciar -> Computador.

Atenção: Todo dispositivo de armazenamento recebe uma 
letra que o identifica. Esta letra representa a raiz daquele volume 
em especifico. Ela representa um endereço.

Para identificar a raiz, basta procurar uma letra seguida de 
dois pontos ( : ). O endereço é digitado na “barra de endereços” 
da janela. Por exemplo: C:\ Fotos\Vizinha, isso significa: Dentro 
do meu disco rígido, o primeiro local a existir é a raiz, portanto, 
TUDO ESTA DENTRO DE C: 

Na raiz da unidade existe uma pasta chamada Fotos. E dentro 
da pasta fotos, existe uma chamada Vizinha. A barra serve para 
delimitar espaços:

Quando algo esta entre barras: \Fotos\ . Representa uma 
pasta.

Quando não existem barras antes: C:\. Representa uma 
unidade de disco rígido.

Quando não existem barras depois: \Curriculum.txt 
Representa um arquivo.

Exemplo: Para localizar uma pessoa no nosso mundo, como 
o Windows faz, seria assim:

PlanetaTerra:\Brasil\Minas Gerais\Poços de Caldas\Meu 
Bairro\Minha Rua\João da Silva.humano

Tudo que nós conhecemos esta no planeta terra. Ou seja, se 
eu sou um arquivo em uma unidade de disco, tudo ao meu redor, 
inclusive eu, esta inserido nesta unidade.

\Brasil\...\MinhaRua\ Diz respeito as direções que devo 
seguir. As pastas são como as divisas entre estados, países, 
cidades.

João da Silva.humano , representa o arquivo, no caso, a 
pessoa. Primeiro, o nome que o identifica, depois, seguido de 
ponto, o tipo dele. No caso, João é do tipo Humano. 

Outro exemplo é o endereço da área de trabalho:
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Onde:
C:\ = Raiz da unidade.
\Users\ = Pasta que contem todos os usuários do Windows.
\Meu Nome\ = Pasta que identifica o usuário.
\Desktop\ = Pasta que identifica a área de trabalho.
Portanto, quando você envia um ícone para a Área de 

Trabalho, na verdade, o computador esta mudando o endereço 
do ícone.

Partição
Uma partição é uma divisão do disco rígido.

Na figura, tem-se um disco rígido particionado em 3. Cada 
partição é uma unidade de disco e por isso recebe uma letra.

P:Qual o beneficio de usar uma partição?
R:Geralmente uma utilidade é fazer Backup, ou seja, usar 

uma partição vazia para colocar dados que sejam importantes, 
caso aconteça algum dano com a partição principal. Outra, é 
instalar dois sistemas operacionais. Por exemplo: Uma maquina 
que tenha

Windows e Linux.

Arquivo
Um arquivo é o resultado de um programa, contem em seu 

interior dados armazenados, que são tratados pelo programa 
que o criou/utiliza.

Um arquivo tem: Nome, Extensão (tipo), Tamanho, Ícone, 
Endereço. Gerando e Salvando um Arquivo

Para criar um arquivo devemos fazer uso de um determinado 
programa.

Quando você inicia as atividades em um programa, você 
precisa salvar o seu progresso, pois caso contrario, tudo 
será perdido ao fechar. Da mesma forma, se você modificar 
o conteúdo, deverá salvar, pois caso contrario, ao fechar o 
programa, sua modificação não terá efeito.

Exemplo: Abrir o programa Bloco de Notas, ir no menu 
Arquivo->Salvar. O programa Bloco de Notas, vai gerar um 
arquivo de extensão .txt contendo como conteúdo, o texto que 
foi digitado no programa. Extensões de Arquivos = Programa 
Associado:

.doc = Microsoft Word

.exe = Executavel

.rar = WinRAR

.txt = Bloco de Notas

A extensão dos arquivos é oculta, mas é possível visualizá-las 
alterando uma determinada opção ou abrindo as propriedades 
do arquivo.

Quando alteramos a extensão do arquivo, estamos alterando 
o programa com o qual ele vai ser associado, mas não o seu 
conteúdo! Porem, se após a modificação, tentarmos abrir o 
arquivo com o programa errado, então o programa poderá 
modificar os dados do

arquivo, tornando-o inutilizável.
É possível existir 2 arquivos de tipos diferentes com o mesmo 

nome. Mas não é possível existir 2 arquivos com o mesmo tipo 
e nome.

Excluindo um Arquivo
Como visto anteriormente, arquivos ocupam espaço do disco 

rígido. Quando não são mais utilizados, podem ser excluídos.
Para que um arquivo possa ser excluído, ele precisa:
- Não estar sendo usado (aberto) pelo usuário no momento 

da exclusão.
- Não estar sendo usado por um programa no momento da 

exclusão.
- Não estar protegido pelo sistema.
Um arquivo pode ser excluído, ou deletado utilizando o menu 

do arquivo ou selecionando o ícone e pressionando a tecla Del.

Pastas
Pastas são delimitações do espaço virtual para organizar 

arquivos e por isso, uma pasta vazia não tem tamanho, ou seja, 
não ocupa espaço.

Criando uma Pasta
Uma pasta só pode ser criada na raiz da unidade de disco 

ou dentro de outra pasta (neste caso a área de trabalho é 
considerada uma pasta) através do menu:

Novo->Pasta.
Crie uma pasta com o seu nome.

Compartilhando uma Pasta
Quando o nosso computador esta em rede, pode ser 

interessante compartilhar uma determinada pasta, desta forma, 
todos os computadores da rede podem acessá-la.

Para compartilhar basta usar o menu->Compartilhar e 
escolher uma das opções:

Compartilhamento para Leitura: O conteúdo não pode ser 
modificado por usuários da rede.

Compartilhamento para Leitura/Gravação: O conteúdo pode 
ser modificado por usuários da rede.

Para abrir uma pasta compartilhada em rede:
Painel de Controle-> Redes e Internet->Exibir Computadores 

e Dispositivos de Rede
Será apresentado uma lista de computadores conectados, 

escolha o computador que esta compartilhando o conteúdo 
desejado.

Excluindo uma Pasta
Mesmo processo para excluir um arquivo. Lembrando que, 

deletar uma pasta, ira deletar todo o seu conteúdo.
Pastas não podem ser excluídas se:
- Estiver aberta.
- Estiver sendo usada por um programa.
- Estiver sendo usada pelo sistema.

Windows Explorer
O Windows Explorer é um gerenciador de pastas e arquivos 

que os organiza e reúne em um só lugar. No Windows 7 ele esta 
presente na barra de ferramentas, e tem a função de organizar 
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as pastas. Quando aberto, possui muitas utilidades, como por 
exemplo:

Favoritos: Local para inserir atalhos de arquivos e pastas 
para acesso rápido.

- Bibliotecas: Pastas separadas por categoria.
- Grupo Doméstico: Grupo de rede do qual este computador 

faz parte.
- Computador: Acesso imediato a raiz das unidades de disco.
- Rede: Acesso rápido aos computadores da rede.
Pesquisar, exibição e organização de itens:

Menu com algumas opções de um ícone selecionado:

Software Livre28

A filosofia do Software Livre encontra as suas raízes na 
livre troca de conhecimentos e de pensamentos que podem 
tradicionalmente ser encontrada no campo científico. Tal como 
as ideias, os programas de computador não são tangíveis e 
podem ser copiados sem perda. A sua distribuição é a base de 
um processo de evolução que alimenta o desenvolvimento do 
pensamento.

No inicio dos anos 80, Richard M. Stallman foi o primeiro 
a formalizar esta maneira de pensar para o software sobre a 
forma de quatro liberdades:

1ª liberdade: A liberdade de executar o software, para 
qualquer uso.

2ª liberdade: A liberdade de estudar o funcionamento de um 
programa e de adaptá-lo às suas necessidades.

3ª liberdade: A liberdade de redistribuir cópias.
4ª liberdade: A liberdade de melhorar o programa e de 

tornar as modificações públicas de modo que a comunidade 
inteira beneficie da melhoria.
28 https://ansol.org/filosofia

O software que siga esses quatro princípios é chamado 
“Software Livre” (ou Free Software).

Para suportar essa idéia e fazer com que tudo isso se realize, 
Richard M. Stallman criou a “Free Software Foundation” em 
1984 e lançou o projecto GNU. A licença do projecto GNU, a 
Licença Pública Geral GNU (GNU General Public License, GNU 
GPL ou GPL simplesmente quando o contexto não permitir 
dúvidas sobre ao que se refere), não somente concede as quatro 
liberdades descritas acima, mas também as protege. Graças a 
essa protecção, a GPL é, hoje em dia, a licença mais utilizada para 
o Software Livre.

Ao lado da GPL existem outras licenças que concedem essas 
liberdades, o que as qualifica de licenças de Software Livre. 
Uma delas, a licença FreeBSD, merece uma menção particular. 
A principal diferença com a GPL é que ela não procura proteger 
a liberdade.

Quando se fala de Software Livre, uma confusão frequente é 
de pensar que um tal software deve ser grátis (principalmente 
porque em inglês Free significa livre, mas também significa 
grátis). Na realidade, uma grande parte dos protagonistas do 
Software Livre, que trabalham no campo do Software Livre 
comercial.

Em 1998, a “Definição do Open Source” (Open Source 
Definition) foi escrita tendo o cidadão dos E.U.A. Bruce 
Perens como autor principal. O seu objectivo era descrever as 
propriedades técnicas do Software Livre e ser utilizada como 
texto fundador do movimento “Open Source” (Open Source 
Movement).

A “Definição do Open Source” é ela mesma derivada das 
“Linhas Directoras do Software Livre Debian”, que derivam das 
quatro liberdades mencionadas acima. Consequentemente, as 
três definições descrevem as mesmas licenças; a “Licença Pública 
Geral GNU” (GPL) é a licença de base de todas as definições.

O movimento “Open Source” tem por objectivo ser um 
programa de marketing do Software Livre. Esse objectivo 
deliberadamente ignora todos os aspectos filosóficos ou 
políticos; estes aspectos são considerados prejudiciais à 
comercialização.

Por outro lado, o movimento Software Livre considera o 
ambiente filosófico/ético e político como uma parte essencial 
do movimento e um dos seus pilares fundamentais.

Sistemas Operacionais Livres: quais são?29

O principal deles é o Linux que foi fundado em 1991 e logo 
de início foi anunciado que seria livre, além de ser gratuito 
o usuário poderia acessar suas principais funções e fazer 
mudanças de acordo com o desejado (root do sistema).

Mas para fazer isso é preciso ter pleno conhecimento 
dos códigos do sistema Linux, do contrário pode complicar o 
funcionamento dele tendo de fazer o download novamente.

Outro sistema que vem crescendo muito nos últimos anos é 
o OpenSolaris, criado em 2004 pela Sun Microsystems e desde 
então foi se tornando aberto aos poucos, é distribuído através 
de códigos e quando utilizado permite que os usuários façam até 
mesmo trabalhos maiores utilizando o mesmo, incluindo os que 
são usados em estabelecimentos comerciais.

Sistemas Operacionais Livres: vantagens e desvantagens
Sistema de um PCA principal vantagem desse sistema é que 

você pode gerenciar todos os processos utilizando um código 
aberto, muitos tutoriais estão disponíveis para quem estiver 
interessado em aprender.

Você pode criar um sistema inovador e até mesmo vendê-
lo na internet, afinal muitas pessoas com conhecimentos mais 
avançados já fizeram isso e por deixarem mais fácil de utilizar 
conseguiram comercializá-lo e faturar um bom “din din”. O 
problema é para os iniciantes, pois se não tiverem conhecimento 
certamente terão grandes dificuldades em alterar um sistema 
livre.

O fato principal é que os programas não são compatíveis, por 
isso acaba sendo pouco aproveitado na maior parte do tempo, 
contudo o aumento de produção dos que são compatíveis deve 
suprir essa necessidade.
29 http://www.blogtec.com.br/o-que-sao-sistemas-operacio-
nais-livres/
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Mesmo que você tenha comprado um computador com o 

Linux e se arrependeu, não se preocupe, pois poderá instalar o 
Windows a qualquer momento, por isso pode valer a pena um 
teste.

O LibreOffice é uma poderosa suite de produtividade de 
escritório com planilha, editor de texto, editor de apresentação 
e muito mais. Sua interface limpa e suas ferramentas avançadas 
o farão soltar sua criatividade e melhorar sua produtividade.

O LibreOffice incorpora várias aplicações que tornam-o 
a mais poderosa suite de produtividade de escritório livre e 
aberta do mercado.

O LibreOffice é Software livre. Dado sua origem no OpenOffice.
org, o LibreOffice é licenciado sob a licença LGPLv3 (a menos de 
onde for indicado), oferecendo liberdades e responsabilidades 
essenciais.

O LibreOffice está licenciado sob os termos da LGPLv3 
(ou posteriores) e pela MPL - Mozilla Public License (ou 
posteriores). Significa que você está livre para usá-lo para fins 
pessoais e comerciais, que você está livre para copiar e distribuir 
o software, e que você está livre para modificar e reestruturar o 
código-fonte e criar obras derivadas.

Por que usar Software Livre?30

Para obter uma melhor compreensão dos motivos que 
cercam os usuários de Software Livre, vale lembrar a forma como 
ele surgiu e o que ele representa para a sociedade no contexto 
atual. O Software Livre surgiu baseado no conceito de liberdade 
no qual as pessoas tem o direito garantido às 4 liberdades já 
mencionadas.

Na visão filosófica do Software Livre, a liberdade não é 
um direito individual, é um direito coletivo e por isso deve ser 
mantido e passado de pessoa para pessoa.

Além disso a premissa de qualquer projeto de Software 
Livre é a colaboração entre as pessoas interessadas, sem 
concentração de poder ou qualquer outro artifício que venha a 
ferir as liberdades já mencionadas. Tendo em vista esse cenário 
podemos facilmente citar algumas das razões de se utilizar 
Software Livre:

 - Poder utilizar o software para qualquer finalidade.
 - Ter acesso ao código fonte e poder modificá-lo, sem 

quaisquer restrições.
 - Poder copiá-lo e executá-lo em quantas máquinas desejar.
 - Poder distribuí-lo, sem violar, é claro, essas liberdades a 

que todos tem direito.
 - Ter o seu computador equipado com software de qualidade 

a um custo baixo ou nulo.
 - Não ficar preso às restrições impostas pelas licenças de 

softwares proprietários.
 - Não ficar dependente de novas versões com preços 

abusivos que eventualmente apresentam imcompatibilidades 
com versões antigas.

 - Ficar livre da pirataria. Incentivar o desenvolvimento de 
tecnologia nacional.

 - Interagir e compartilhar soluções com sua comunidade, 
seja ela física ou virtual.

 - Lutar contra o monopólio de grandes corporações que 
buscam se apropriar do conhecimento intelectual coletivo.

Um navegador livre é o Chromium idealizado pela Google, 
ele é uma versão do Google Chrome de código aberto. Por ter 
seu código-fonte aberto (diferente do Chrome tradicional, que é 
gratuito mas tem porções de código proprietário), o Chromium 
está disponível em uma enorme quantidade de distribuições 
do sistema operacional Linux e também pode ser baixado para 
Windows, Mac e outras plataformas. O Chromium funciona 
como se fosse uma versão beta do Chrome, recebendo novos 
recursos antes da versão comercial, porém estável o bastante 
para ser utilizado no dia-a-dia na maioria das vezes.

Questões

01. CLIN - Auxiliar de Enfermagem do Trabalho - 
30 Fonte: http://www.igc.usp.br/pessoais/guano/downloads/
cartilha_v.1.1.pdf

COSEAC/2015. São exemplos de software livre:
(A) Adobe Acrobat Reader e Linux.
(B) Skype e Google Chrome.
(C) Mozilla Firefox e LibreOffice.
(D) Winrar e Facebook.

02. Colégio Pedro II - Assistente de Administração - 
Instituto AOCP/2013. São características de Software Livre, 
EXCETO:

(A) executar o programa para qualquer propósito
(B) liberdade para o estudo do programa e modifcação do 

mesmo
(C) acesso ao código fonte.
(D) uso atrelado ao programa de licença.
(E) distribuição de cópias de suas versões modifcadas

03. CLIN - Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 
- COSEAC/2015. No Sistema Operacional Windows, o 
desfragmentador de discos (Defrag) e o verificador de erros de 
disco (Scan Disk) são exemplos de:

(A) firmware.
(B) aplicativo
(C) software livre.
(D) utilitário.

Respostas

01. Resposta: C
Software livre o usuário tem liberdade para não só utilizar, 

mas também para copiar, distribuir, modificar e estudar o 
software.

Alguns Exemplos de Software Livre
- Sistemas Operacionais (GNU/Linux);
- Servidores Web (Apache)
- Navegadores (Firefox, Opera, Konqueror);
- Programas de interação gráfica: GNOME, KDE e Xorg.
- Navegadores Web: Firefox,Konqueror e Google Chrome.
- Processadores de texto: OpenOffice.org Writer
- Editor de apresentação multimédia: OpenOffice.org 

Impress
- Planilha eletrônica: OpenOffice.org Calc
Quando nos referimos a um software meramente gratuito 

(freeware), estamos falando de um programa que você pode 
utilizar sem pagar. Perceba, com isso, que um software pode 
ser gratuito e livre, por outro lado, pode ser também gratuito e 
fechado. Um software nesta condição é restrito, isto é, somente 
o autor ou a entidade que o desenvolve tem acesso ao código-
fonte, portanto você não pode alterá-lo ou simplesmente estudá-
lo, somente usá-lo da forma como foi disponibilizado. Muitas 
vezes, há limitações também em sua distribuição.

02. Resposta: D
Software livre não tem licença, muitas empresas que tentam 

vender e fechar o código do software livre tem problemas com 
isso.

03. Resposta: D
Firmware qualquer programa básico que determina 

o funcionamento de um equipamento de hardware. Tais 
programas são normalmente gravados em memória ROM (ou 
em variantes dela). Aplicativos são os programas de computador 
criados para solucionar problemas  dos  usuários da informática. 
Um processador de texto, uma planilha eletrônica, um programa  
para  construir mapa astral, são exemplos de aplicativos.

Software Livre um programa que respeita as quatro 
liberdades do usuário: usar, copiar, estudar, modificar, em todo  
o seu conteúdo.

Utilitários são programas que permitem a manutenção 
dos recursos da máquina, como ajustes em discos, memória, 
conserto de outros programas etc. Ex.: antivírus, programas de 
melhoria de desempenho, gerenciamento e aproveitamento de 
memória, entre outros.
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Estado refere-se à convivência humana, à sociedade 
política, e detém o significado de poder, força e direito. 

A organização do Estado brasileiro é assunto tratado no 
Direito Constitucional, e refere-se à sua divisão político-
territorial, à sua forma de governo, à estrutura dos poderes, ao 
modo de aquisição e exercício do poder e aos direitos e 
garantias individuais e sociais dos governados. 

Os principais artigos da Constituição Federal de 1988, 
sobre a organização político administrativa do Estado e sobre 
as competências comuns, privativas e concorrentes, da União, 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, encontram-se no 
final deste item – Estado. Há outros artigos também 
importantes: são os que tratam da organização dos poderes e 
da Administração Pública; do exercício da atividade 
econômica pelo Estado; da descentralização de competências 
e recursos nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social; e 
da gestão associada de serviços públicos mediante consórcio 
ou convênio. 

No que concerne à repartição de competências, o Brasil 
adotou o princípio da predominância do interesse; assim, o 
legislador constituinte deixou a cargo da União as 
competências de interesse nacional/geral; as competências 
regionais, e eventualmente locais, atribuiu aos Estados-
membros; e destinou aos Municípios as competências de 
caráter local. 

A República Federativa do Brasil é formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. 
Constitui um Estado Democrático de Direito, e possui três 
poderes independentes e harmônicos entre si: Legislativo, 
Executivo e Judiciário. 

A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, conforme 
assegurado no art. 18 da Constituição de 1988. 

Há possibilidade de Estados-membros incorporarem-se 
entre si, subdividirem-se ou desmembrarem-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais; assim como é possível a criação, incorporação, fusão 
e o desmembramento de Municípios – atendidos os requisitos 
constitucionais-legais –, porém, não há possibilidade de um 
ente da federação constituir um novo Estado independente: 
não há o direito de secessão na República Federativa do Brasil. 

O Estado é a organização burocrática que possui o poder 
de legislar e tributar sobre a população de um determinado 
território; é a única estrutura organizacional que possui o 
“poder extroverso”, ou seja, o poder de constituir 
unilateralmente obrigações para terceiros, com 
extravasamento dos seus próprios limites. 

Estado é forma histórica de organização jurídica, limitado 
a um determinado território, com população definida e dotado 
de soberania, que, em termos gerais e no sentido moderno, 

configura-se como um poder supremo no plano interno e um 
poder independente no plano internacional. 

Estado é a nação politicamente organizada, é o organismo 
político-administrativo que, como nação soberana ou divisão 
territorial, ocupa um território determinado, é dirigido por 
governo próprio e se constitui pessoa jurídica de Direito 
Público, internacionalmente reconhecida (Dicionário Aurélio 
da Língua Portuguesa, 2003). 

Estado é a organização político-jurídica de uma nação para 
a promoção do bem-estar de todos. No Estado, apenas algumas 
pessoas o dirigem/controlam “com base em valores reais ou 
socialmente reconhecidos e, se necessário, na força” (FGV), ou 
no dizer de Duguit “onde os mais fortes impõem aos mais 
fracos sua vontade”. 

Outra forma de compreender os conceitos de Estado é 
fragmentando-os: 

• No sentido lato – Estado é a nação politicamente 
organizada; é quem detém o poder soberano: independência 
externa e soberania interna. 

• No sentido jurídico – Estado é a pessoa jurídica de Direito 
Público Interno responsável pelos atos de seus agentes ou 
pessoa jurídica de Direito Público Internacional no trato com 
os demais países. 

• No sentido social – Estado é um agrupamento de pessoas 
que residem num determinado território e se sujeitam ao 
poder soberano, em que apenas alguns exercem o poder. 

• No sentido político/administrativo – Estado é o exercício 
efetivo do poder através do Governo/administração, em prol 
do bem comum. 

O Estado é composto: pelas entidades estatais, pelo 
aparelho (Governo e Administração) e pelo sistema 
constitucional-legal, que regula a população nos limites de um 
território e lhe concede o monopólio e a legitimidade do uso 
da força. A estrutura do Estado pode ser assim compreendida: 

• Estrutura política: os três níveis (União, Estados-
membros, Municípios e Distrito Federal); os três poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário). 

• Estrutura física/geográfica: Estados, Municípios e 
Distrito Federal. 

• Estrutura administrativa: Governo e Administração. 
• Estrutura jurídica: sistema constitucional-legal. 
 
Os elementos do Estado moderno, apontados pela 

doutrina, são: povo, território, poder e soberania (ou povo, 
território e poder soberano). Nesse ponto, é importante não 
confundir povo com nação: povo é o agrupamento de pessoas 
que residem em um determinado território; nação, além do 
agrupamento de pessoas, inclui traços culturais comuns como 
tradições, idioma, costumes e religião. 

O Brasil é classificado como um Estado composto, da 
espécie Federal. O Brasil é um Estado Federal, pois apresenta 
duas esferas de governo: a nacional (União) e a regional 
(Estados). A federação brasileira ainda traz um ente federativo 
exclusivo, que são os Municípios. No Estado Federal o poder 
político encontra-se repartido entre suas esferas de governo; 
a descentralização política é a sua marca. O ordenamento 
constitucional vigente consagrou o Estado Federal como 
cláusula pétrea (art. 60, § 4o), impedindo, assim, a deliberação 
de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa 
de Estado. 

O federalismo brasileiro é cooperativo, visto que a divisão 
de competências não é rígida: há competências comuns e 
concorrentes, e com frequência vê-se atuação conjunta da 
União, Estados e municípios (ao contrário, no federalismo dual 
a divisão de competências entre o poder central e os demais 
entes é rígida). 

Segundo a doutrina majoritária, o Estado Federal 
apresenta as seguintes características: dupla esfera de 
governo (federal e estadual/provincial); autonomia dos 
estados federados; participação dos estados na “formação da 

1. Estado, governo e sociedade: 
conceito e evolução do Estado 

contemporâneo; aspectos 
fundamentais da formação do 
Estado brasileiro; teorias das 

formas e dos sistemas de 
governo. 
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vontade” do poder central; poder político e administrativo 
compartilhados; bicameralismo, com representantes dos 
estados (senadores) e do povo (deputados); pode haver 
descentralização política e administrativa; ordenamento 
jurídico subordinado à Constituição Federal; não permissão 
aos Estados-membros para formarem Estados independentes 
(não existe direito de secessão); somente o Estado Federal 
possui o poder soberano (soberania). 

A República Federativa do Brasil constitui-se em um 
Estado Democrático de Direito. A União, os Estados-membros, 
o Distrito Federal e os Municípios são entidades estatais que, 
segundo a Constituição Federal, são autônomas entre si. 
Somente o Estado Federal detém a soberania. A União (no 
plano interno), os Estados e os Municípios têm apenas 
autonomia política, administrativa e financeira. 

A autonomia, que a CF/1988 garante, se resume a três 
tipos especiais: auto--organização –organizam-se mediante 
constituição e leis próprias; autogoverno – capacidade de 
elegerem seus governantes e demais representantes políticos; 
autoadministração – organização para a prestação dos 
serviços de sua competência, compreendendo as atividades 
administrativas, tributárias e legislativas necessárias. 

No que concerne à auto-organização, a autonomia sofre 
restrições quanto aos princípios sensíveis, extensíveis e 
estabelecidos: sensíveis são os princípios cuja desobediência 
pode demandar intervenção da União nos Estados, nos termos 
do art. 34, VII, da CF/1988 (pode também haver intervenção 
nos Municípios, conforme art. 35, CF/1988); extensíveis são os 
princípios de observância obrigatória que limitam a 
autonomia organizatória, oriundos de normas comuns 
aplicáveis à organização da União, dos Estados e Municípios; e 
estabelecidos são os princípios constitucionais, cujos preceitos 
devem ser observados pelos Estados-membros em sua 
organização. 

Os Estados são denominados Unidades da Federação e 
podem organizar livremente seus poderes (Legislativo, 
Executivo e Judiciário). No que tange aos Municípios, essa 
organização está restrita aos poderes Executivo e Legislativo. 
No entanto, a Constituição Estadual não pode contrariar a 
Constituição Federal e nem as leis cuja competência para 
legislar cabe à União; e a Lei Orgânica Municipal deve obedecer 
tanto à Constituição Federal quanto à estadual, assim como 
não pode tratar de matérias cujas competências sejam 
exclusivas da União ou dos Estados. 

A União quando age em nome próprio é pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, com autonomia apenas, mas quando 
age em nome da Federação, representa o Estado brasileiro nas 
relações internacionais com plena soberania. Os Estados são 
denominados Unidades da Federação, enquanto que os 
Municípios são entidades federativas, apenas. 

O Brasil adota o sistema de governo presidencialista. São 
características desse sistema de governo: o presidente é 
escolhido para governar por um prazo fixo e determinado; a 
escolha do presidente é feita pelo povo (regra geral de maneira 
direta, e excepcionalmente indireta); o Presidente da 
República assume a chefia de Estado e de Governo; a chefia do 
Executivo é exercida de modo unipessoal; o Presidente da 
República possui poder de veto, de interferir nas atividades 
legislativas (Lima, 2005), (Dallari, 2007). 

O Regime Político adotado no Brasil é a democracia 
semidireta. Democracia semidireta/representativa é aquela 
em que o poder do povo é exercido através de representantes 
eleitos, ao mesmo tempo em que é assegurada a participação 
direta da população em algumas decisões, por meio de 
plebiscito, referendo e iniciativa popular. Na democracia 
direta o poder é exercido diretamente pelo povo (que elabora 
as leis, julga e administra). 

O nosso Tipo de Estado é o Estado Democrático de Direito. 
Estado Democrático de Direito é o Estado que se fundamenta 
num ordenamento jurídico democrático, com eleições livres e 

periódicas para escolha do Governo, e possui três elementos 
que o caracterizam: ordenamento jurídico constitucional-
legal; independência entre os poderes; e existência de direitos 
e garantias individuais. 

 
Entidade Soberania/

Autonomia 
Todo/ 
Parte 

Pessoa 
Jurídica 
de Direito 
Público 

Outros 
Aspectos 

Estado 
Federal 

Soberania É o todo 
Intencionais 

Internacio
nal 

Relações 
Internacio
nais 

União Autonomia É parte Interno Relações 
Internas 

Estados 
Membros 

Autonomia É parte Interno É unidade 
de 
Federação 

Municípi
os  

Autonomia É parte Interno É ente 
Federativo 

 
O Estado de Bem-Estar Social 
O estado vigente, antes de existir o Estado de Bem-Estar 

Social, era o Estado liberal (liberalismo), que tinha como base 
social de referência a classe burguesa. A burguesia apoiava o 
estado mínimo, visto que esse tipo de estado consumiria 
menos recursos, e assim haveria menor tributação (a 
burguesia pagaria menos impostos). Além disso, o estado 
mínimo liberal não intervinha na economia, o que permitia aos 
burgueses ampla liberdade de atuação no mercado, com um 
mínimo de regulação. 

O Estado de Bem-Estar Social é um Estado assistencialista, 
em que o Governo deve prover as necessidades básicas da 
população mediante a prestação de serviços ou, até mesmo, 
mediante pagamento em dinheiro. No entanto, para configurar 
um Estado de Bem-Estar Social não basta a vontade política e 
algumas ações sociais desconexas a título de auxílio à 
população, é preciso mais que isso: é necessário que a 
população tenha direito reconhecido pelas normas legais a 
esses serviços sociais, e, ainda, que os benefícios sejam 
universalmente concedidos, independentemente de 
recolhimentos de impostos e contribuições.  

Alguns aspectos/causas marcantes possibilitaram o 
surgimento desse Estado: fatores econômicos, como a teoria 
keynesiana, o crescimento das economias e do emprego, e a 
globalização do comércio; o avanço da democracia, que 
permitiu aos representantes das classes trabalhadoras 
lutarem por suas reivindicações; o crescimento da ideologia 
socialista; e o aumento da solidariedade no período pós-
guerra. 

O Estado de Bem-Estar Social surgiu como forma de 
amenizar os efeitos perversos do liberalismo econômico e do 
capitalismo, que concentraram demasiadamente os recursos 
nas mão de alguns em detrimento dos demais, pois a burguesia 
capitalista temia que a classe trabalhador buscasse auxílio nos 
países socialistas. Nessa época, havia um enorme descaso do 
Estado pela políticas sociais, que se agravou com o 
crescimento populacional e a transformação da sociedade 
agrária em industrial, ocasionando a aglomeração humana nos 
arredores das grandes cidades. 

Assim, o Estado de Bem-Estar surge como uma forma de 
amenizar os efeitos da concentração de renda (legitimando 
assim o capitalismo econômico); evitar o avanço das 
ideologias socialistas e também como forma de “resgatar” o 
Estado para a sua missão de promotor do bem comum, 
garantindo-lhe maior legitimidade. O Estado de Bem-Estar 
Social foi, basicamente, uma “criação” do capitalismo e da 
democracia, surgindo primeiramente na Europa e se 
estendendo rapidamente por dezenas de países no período 
pós-Segunda Guerra Mundial. 

O Estado de Bem-Estar Social pode ser descrito em três 
fases: a primeira abrange a conquista dos Direitos Civis 
(liberdade individual, de expressão e de fé); a segunda 
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abrange a conquista dos direitos políticos e da cidadania 
(votar, ser votado, exercer cargos públicos); e a terceira 
abrange a conquista de direitos sociais em geral (vida digna, 
educação, saúde). 

O Estado de Bem-Estar Social entra em crise no final da 
década 1970 e início da década 1980 como consequência das 
crises do petróleo de 1973 e 1979, que desencadearam a crise 
econômica mundial (estagnação econômica e crescimento da 
inflação) e a crise fiscal do próprio Estado. O “excesso de 
democracia” que gerava, de um lado, o excesso de demandas 
atribuídas ao Estado, que se encontrava incapacitado de 
atendê-las adequadamente, e, de outro, minava a autoridade 
política constituída em face da sobrecarga de demandas, ao 
mesmo tempo em que dificultava a construção do consenso. 

Em seu lugar surgiu o Estado Neoliberal, no qual o sistema 
de proteção social fora entregue às forças de mercado, 
reduzindo-se o papel do Estado a provedor residual de 
previdência apenas para os mais pobres da sociedade – o que 
favoreceu em muito a classe capitalista. 

No Brasil o Estado de Bem-Estar Social chegou com atraso, 
haja vista que a ação do Estado (de meados da década 1930 até 
o final da década 1960) estava direcionada a alavancar o 
desenvolvimento nacional, no qual o Governo era o principal 
agente responsável e indutor desse desenvolvimento 
(principalmente através de empresas públicas e sociedades de 
economia mista). 

No período pós-1964, as ações sociais de seguridade e 
habitação eram direcionadas para a classe média, em 
detrimento da classe trabalhadora pobre e excluída. No início 
da década de 1980, como consequência das duas crises do 
petróleo ocorridas na década anterior, as políticas mais uma 
vez se concentraram na área econômica. 

Chega a democracia em 1985, e a Constituição de 1988 
incorpora direitos reprimidos pela ditadura e consagra uma 
série de políticas de caráter sócio universal (incluindo 
trabalhadores e não trabalhadores) – que, no entanto, não 
chegaram a se consolidar em face da crise fiscal do Estado 
brasileiro –, que foram em seguida desmanteladas pelo 
Governo Collor de Melo. 

 
Em síntese, é possível afirmar: 
• Até o fim do período militar (1984) não houve no Brasil 

um Estado de Bem-Estar Social (houve apenas ações sociais 
isoladas e de caráter excludente); 

• A Constituição Federal de 1988 trouxe políticas sociais de 
caráter universal que, num primeiro momento, não foram 
implementadas por falta de recursos; 

• Com os governos Collor e FHC, o Estado distancia-se do 
bem-estar e passa a ser um Estado regulador e controlador; 

• A partir do Governo Lula, existem ações sociais 
universais aptas a caracterizar o Estado de Bem-Estar Social 
(Áreas de Educação, Saúde e Assistência Social); 

 
Governo 
Governo traduz-se no modo pelo qual o Estado é 

administrado: como são definidos os objetivos e as diretrizes 
gerais de atuação, fixadas as políticas públicas e tomadas as 
decisões político administrativas – que irão orientar/guiar a 
atuação administrativa direcionada à realização dos fins 
pretendidos pelo Estado e a promoção do bem comum da 
coletividade. 

Os governos podem assumir a forma de monarquia ou de 
república, e adotar como sistema de governo o 
presidencialismo6 ou o parlamentarismo. O Brasil adota a 
República e o Presidencialismo. A Forma refere-se ao modo 
como ocorre a instituição e a transmissão do poder, e a relação 
dos governos com os governados, enquanto que o Sistema 
refere-se ao modo como se relacionam os poderes Legislativo 
e Executivo. 

São características do presidencialismo: o presidente é 
escolhido para governar por um prazo fixo e determinado; a 
escolha do presidente é feita pelo povo (regra geral de maneira 
direta, e excepcionalmente indireta); o presidente da 
república assume a chefia de Estado e de Governo; a chefia do 
executivo é exercida de modo unipessoal; há responsabilidade 
do governo perante o povo; o presidente da república possui 
poder de veto, de interferir nas atividades legislativas. 

São características da república: eletividade dos 
governantes; temporalidade do mandato; representatividade 
popular; dever de prestação de contas. 

Embora a chefia de Estado e de Governo seja exercida de 
forma unipessoal pelo Presidente da República, assim como a 
escolha de ministros seja exclusiva do presidente, a 
necessidade de construir uma base de sustentação no 
Congresso Nacional acaba por distribuir entre os partidos 
políticos aliados a chefia dos ministérios e demais cargos de 
primeiro escalão, dificultando a troca/mudança dos titulares 
desses cargos, e constituindo assim um governo de coalizão. 
Os interesses regionais e os governos estaduais também 
influenciam a base de sustentação política e o processo de 
coalizão. Estado, Governo e Administração são termos 
facilmente confundidos, até mesmo por pessoas que convivem 
e atuam no meio público. No entanto, como veremos a seguir, 
é possível distingui-los de maneira segura. 

O Estado exerce seu poder através do Governo, mas não se 
confunde com ele: enquanto o Estado é permanente, o Governo 
é transitório; enquanto o Estado é um ente moral, intangível, o 
Governo é um ente real, tangível. O Governo representa a parte 
política do Estado que atua na condução da coisa pública: é ele 
quem define os objetivos nacionais a serem perseguidos. O 
Governo é um instrumento do Estado para a consecução de 
seus fins e não deve ser visto dissociado dele; enquanto o 
Estado detém o poder extroverso, o Governo é quem exerce 
esse poder, de forma soberana. 

Enquanto o Estado detém o poder soberano, o Governo 
decide politicamente os principais objetivos, as políticas 
públicas e as diretrizes de ação nacional, e a administração 
pública é responsável pela execução: cabe a esta implementar 
as decisões dos governos tendo em vista a realização dos 
objetivos estabelecidos e o bem-estar da coletividade. 

Em face das dificuldades encontradas para diferenciar 
Estado, Governo e Administração, tentaremos facilitar a 
compreensão, apresentando algumas características 
diferenciadoras. 

O conceito material de governo refere-se às atividades 
executivas, legislativas e judiciárias, desempenhadas pelo 
Governo em sentido formal (os três poderes). O poder do 
Estado, exercido pelo Governo, se desdobra em três funções: a 
legislativa estabelece regras gerais e abstratas, denominadas 
leis; as duas outras aplicam as leis ao caso concreto: a função 
jurisdicional, mediante solução de conflitos de interesses e 
aplicação coativa da lei, quando as partes não o façam 
espontaneamente; a função executiva, mediante atos 
concretos voltados para a realização dos fins estatais, de 
satisfação das necessidades coletivas. 

Em sentido estrito, o Governo é a autoridade soberana que 
dita as ordens; é o “agente público” que conduz a nação: o 
Governo stritu sensu corresponde ao Chefe do Poder 
Executivo. No entanto, não é só o Presidente da República 
quem governa (com auxílio dos ministros de Estado), mas 
também um grupo de agentes públicos que incluem os 
presidentes do Poder Legislativo (Congresso Nacional, Senado 
Federal e Câmara dos Deputados); Presidentes do Poder 
Judiciário (STF e Tribunais Superiores); e o chefe do Ministério 
Público da União. O vice-presidente da República não governa, 
apenas exerce algumas atribuições especiais designadas pelo 
Presidente (CF, art. 79), salvo nos casos em que assume 
interinamente o poder presidencial. 
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O Ministério Público da União – instituição permanente e 
essencial à função jurisdicional do Estado – não faz parte da 
estrutura de nenhum dos três poderes constituídos, mas 
possui autonomia financeira e administrativa. 

O equilíbrio entre os três poderes se dá mediante o sistema 
de controles recíprocos, também denominado de “freios e 
contrapesos”, cuja finalidade é impedir que um Poder exceda 
os seus limites e adentre na competência dos demais poderes.  

O Governo (aparelho do Estado) inclui a cúpula dirigente 
dos três poderes, um corpo de funcionários e a força militar. 
Enquanto o Governo é um instrumento do Estado, a 
Administração é um instrumento do Governo. O Presidente da 
República como Chefe de Governo – legitimado pelo voto 
direto dos cidadãos e pelo sistema jurídico-constitucional-
legal – utiliza a estrutura administrativa para governar, e 
persegue o mesmo objetivo central do Estado: o bem comum 
da coletividade. 

 

 
 
Caro(a) Candidato(a) ressaltamos que consta uma 

observação sobre o tópico 3. ATUAL CONFORMAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE DOS PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS; ASPECTOS 
CONTEMPORÂNEOS DA GESTÃO PÚBLICA, pois este 
conteúdo está totalmente relacionado com os modelos 
Burocrático e Gerencial. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1 

 
Administração é a ciência que trata das organizações, e sua 

história remonta ao ano 5.000 a.C. Segundo Granjeiro (2006), 
a ideia central de administração é a ação corretamente 
calculada para realizar determinados objetivos 
desejados. A administração é a ação humana cooperativa com 
alto grau de racionalidade. 

O termo administração é utilizado tanto para designar 
funções de planejamento e direção, como para designar as 
atividades de execução. O administrador, por sua vez, é o 
profissional (agente público) que atua nas organizações e 
exerce as funções de planejar, organizar, dirigir, coordenar e 
controlar. A alta administração corresponde aos agentes com 
poder de decisão, que deverão tomar as decisões certas e a 
tempo, a fim de conduzir a organização ao alcance dos 
objetivos institucionais, ao crescimento e à sustentabilidade. 

A Administração compreende todo o aparato existente 
(estrutura e recursos; órgãos e agentes; serviços e atividades) 
à disposição dos governos para a realização de seus objetivos 

                                                 
1 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

políticos e do objetivo maior e primordial do Estado: a 
promoção do bem comum da coletividade. 

 
Atenção!!! 
A administração pública em sentido amplo compreende: 

o governo (que toma as decisões políticas), a estrutura 
administrativa e a administração (que executa essas decisões). 
Em sentido estrito compreende apenas as funções 
administrativas de execução dos programas de governo, 
prestação de serviços e demais atividades. 

 
Vários conceitos são utilizados para definir a 

Administração Pública. Numa primeira divisão encontram-se 
os conceitos relacionados à ciência administrativa e à ciência 
jurídica. 

Quanto à ciência da Administração: Administração 
Pública é o ramo da Administração aplicada nas 
Administrações direta e indireta das três esferas (ou níveis) de 
Governo: Federal, Estadual e Municipal. 

Quanto à ciência jurídica: corresponde às atividades 
desenvolvidas pelos entes públicos, dentro dos limites legais, 
com o fim de prestar serviços ao Estado e à sociedade em prol 
do bem comum. Nesse sentido formal-jurídico só são 
considerados administração pública os órgãos e entidades que 
a lei considera como tal. 

A dimensão jurídica, oriunda do Direito Administrativo, 
permite apresentar dois conceitos específicos, e, como 
complemento, um conceito operacional. 

• O sentido subjetivo/formal/orgânico: corresponde ao 
conjunto de pessoas jurídicas e órgãos públicos criado para 
realizar a função administrativa do Estado, cujas atividades 
são desempenhadas pelos seus agentes – portanto, nesse 
sentido, temos as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, 
as pessoas jurídicas da Administração indireta, os órgãos da 
Administração direta e os agentes públicos. 

O conjunto orgânico corresponde à Administração Pública 
direta e indireta dos três poderes. Para Hely Lopes Meirelles 
os órgãos são “centros de competências instituídos para o 
desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja 
atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem”. Hely 
Meirelles classifica os órgãos em independentes, autônomos, 
superiores e subalternos: 

Independentes: são os que têm sua origem na 
Constituição e não se submetem a nenhuma hierarquia 
superior. Ex.: Presidência da República, Congresso Nacional, 
Senado, Câmara e Tribunais Judiciários. 

Autônomos: encontram-se no topo da estrutura 
administrativa; estão imediatamente abaixo e subordinados 
aos órgãos independentes. Ex.: Ministérios de Governo, 
Controladoria-Geral, Advocacia-Geral da União. 

Superiores: exercem funções de comando, direção e 
controle, e sujeitam-se ao controle hierárquico de autoridade 
superior. Ex.: gabinetes, diretorias, secretarias, 
coordenadorias. 

Subalternos: praticamente não detêm poder algum e 
atuam na execução de atividades. Ex.: portarias, seções de 
atendimento ao público. 

 
Atenção!!! 
Podem existir órgãos na Administração indireta, quando 

forem desconcentradas competências internamente, dentro 
da mesma pessoa jurídica: autarquia, fundação etc. 

 
Os agentes são as pessoas físicas (eventualmente 

jurídicas: concessionários/permissionários) que exercem 
alguma atividade estatal. Para a lei de improbidade 
administrativa o conceito é mais amplo, pois inclui todo aquele 

2. A Administração Pública 
brasileira: processo evolutivo; 
reformas administrativas, seus 

princípios, objetivos, resultados 
e ensinamentos; 

patrimonialismo, burocracia e 
gerencialismo. 3. Atual 

conformação da Administração 
Pública em face dos preceitos 

constitucionais e legais; 
aspectos contemporâneos da 

gestão pública. 
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que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função na Administração Pública. 

O conjunto de agentes apontados por Hely Lopes Meirelles 
inclui os agentes políticos, administrativos, honoríficos e 
delegados: 

Políticos – ocupam os escalões mais altos, e sua 
investidura ocorre mediante eleição, nomeação e designação. 
Ex.: presidente, ministros, senadores, deputados, juízes. 

Administrativos – são os diversos tipos de servidores 
públicos: civis (estatutários ou celetistas) e militares. 

Honoríficos – têm como características a transitoriedade 
e a ausência de remuneração. Ex.: mesários eleitorais, jurados 
do Tribunal do Júri. 

Delegados – executam determinada atividade, serviço ou 
obra mediante delegação do Poder Público. Ex.: 
concessionários, permissionários, peritos, tradutores. 

Credenciados – podem praticar atividade específica ou 
representar a Administração em determinado ato – mediante 
pagamento. 

• O sentido Objetivo/Material/Funcional: corresponde à 
função administrativa propriamente dita e às atividades 
necessárias à prestação dos serviços públicos em geral. Nesse 
conceito, inclui-se tanto a função administrativa 
desempenhada pelo Governo (decisões de governo), quanto as 
desempenhadas pelos órgãos e demais entes públicos 
(decisões administrativas e ações de execução). 

Insere-se nesse contexto tanto a prestação dos serviços 
públicos, como a intervenção no domínio econômico e o 
exercício do Poder de Polícia, e, ainda, o fomento e incentivo às 
atividades em geral de interesse ou de utilidade pública. 

Pode-se, ainda, utilizar o conceito operacional de 
Administração Pública, definido por Hely Meirelles como “o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços 
do Estado, ou por ele assumidos, em benefício da coletividade”. 

 
Características da Administração Pública 
A Administração Pública possui as seguintes 

características principais: 
É executora – a Administração, direta ou indiretamente, 

centralizada ou descentralizada, executa as atividades 
desejadas pelo Estado, tendo em vista o bem-estar da 
coletividade. A atividade da Administração Pública é de 
execução: presta serviços públicos e pratica atos 
administrativos através de seus órgãos e agentes. Ela não 
pratica atos políticos nem atos de governo. 

É instrumental – a Administração Pública não é um fim 
em si mesma, mas um instrumento do Estado para a promoção 
do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. É 
o meio de que se valem o Estado e o Governo para realização 
de seus fins. 

É hierarquizada – a estrutura da Administração Pública 
obedece a uma hierarquia, em que há subordinação dos órgãos 
inferiores aos superiores. Os agentes lotados nos órgãos 
inferiores (ainda que chefes hierárquicos) também obedecem 
às instruções das autoridades que comandam os órgãos 
superiores. 

Possui competência limitada – a Administração Pública 
só possui poder para decidir e comandar a área de sua 
competência (competência específica). A competência, por sua 
vez, é estabelecida por lei e fixa os limites da atuação 
administrativa, de seus órgãos e agentes. 

Tem responsabilidade técnica – ao prestar serviços 
públicos e praticar atos administrativos, a Administração 
Pública obedece a normas jurídicas e técnicas. O desvio dessas 
normas invalidará o ato praticado e responsabilizará o agente 
que o praticou. Os agentes públicos são responsáveis pelos 
atos que praticam, e estão sujeitos à prestação de contas 

perante a própria Administração, os órgãos de controle e a 
sociedade. 

Tem apenas poder administrativo – a Administração 
não tem poder político, mas apenas administrativo: suas 
decisões se restringem a assuntos técnicos, financeiros e 
jurídicos, e todas as atividades administrativas submetem-se 
aos princípios e normas vigentes no ordenamento jurídico. 

É dependente – a função administrativa consiste em 
implementar as decisões tomadas pelo Governo, pelo 
Legislativo ou pelo Judiciário (quando submetidas a sua 
apreciação). A Administração Pública, portanto, é uma 
atividade dependente e vinculada às decisões/opções do 
Governo, dos poderes e dos demais órgãos que detêm 
competência legal para fiscalização e controle de sua atuação. 

É neutra – a Administração Pública deve tratar a todos 
igualmente. Como parte da estrutura do Estado, perseguindo o 
bem comum da coletividade, não lhe é permitido afastar-se 
desse fim pretendido pelo Estado e expresso pelas normas e 
princípios vigentes. Não pode, pois, a Administração 
favorecer/discriminar pessoas, políticos, determinada 
categoria ou região, em detrimento dos demais, sob pena de 
desvio de finalidade e ofensa ao ordenamento jurídico vigente. 

 
PROCESSO EVOLUTIVO 

 
A Administração Pública constitui um importante 

segmento da ciência da Administração. Ela representa o 
aparelho do Estado e funciona como o instrumento do 
governo. 

Embora nosso conteúdo inicie em 1808, o ilustre professor 
da FGV Frederico Lustosa da Costa (2008 apud Paludo 2013) 
afirma que “havia na colônia uma ampla, complexa e 
ramificada administração... que não obedecia a critérios 
uniformes... e um caos legislativo”. Essa administração colonial 
abrangia quatro níveis: “as instituições metropolitanas, a 
administração central, a administração regional e a 
administração local”. 

Quanto ao modelo de administração utilizado no Brasil 
Colônia, tínhamos o mesmo patrimonialismo que vigorou nos 
Estados até a segunda metade do século XIX. 

O marco para a construção do Estado nacional e da 
Administração Pública brasileira ocorreu em 1808, com a 
chegada da corte portuguesa ao Brasil, na cidade do Rio de 
Janeiro. “O fato é que a transferência da corte e, mais tarde, a 
elevação do Brasil a parte integrante do Reino Unido de 
Portugal constituíram as bases do Estado nacional, com todo o 
aparato necessário à afirmação da soberania e ao 
funcionamento do autogoverno” (Frederico Costa, 2008). A 
Coroa portuguesa veio acompanhada de milhares de pessoas 
(os dados divergem entre 5 e mais de 10 mil pessoas), e tanto 
o rei quanto seus nobres se instalaram em palacetes e casas de 
ricos comerciantes e fidalgos, desalojando-os. 

 
Marco para a 

construção do Estado 
Brasileiro 

→ Chegada da corte 
portuguesa 

→ Elevação do Brasil a 
Integrante do Reino de 
Portugal 

 
O rei Dom João VI criou cargos e honrarias para compensar 

os súditos que fielmente o acompanharam. Conforme relata 
Frederico Costa (2008 apud Paludo 2013), importantes e 
necessários organismos e instituições foram criados nesse 
período, como “a Academia de Marinha, a de Artilharia e 
Fortificações, o Arquivo Militar, a Tipografia Régia, a Fábrica 
de Pólvora, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a 
Academia de Belas-Artes, o Banco do Brasil e os 
estabelecimentos ferríferos de Ipanema”. 

O monarca Dom João retorna a Portugal em 1821, e quem 
assume o comando da nação é o príncipe Dom Pedro I, que, em 
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7 de setembro de 1822, proclama a Independência do Brasil. 
Em 1824 o Brasil ganha sua primeira Constituição com quatro 
poderes constituídos: o Legislativo, o Judiciário, o Executivo e 
o Moderador, este com poder final sobre os demais poderes. 

Bresser-Pereira (2001 apud Paludo 2013) considera que, 
nesse período, “o Brasil era um Estado oligárquico dominado 
por uma elite de senhores de terra (burguesia rural) e de 
políticos patrimonialistas”. Bresser cita Raymundo Faoro para 
dizer que “o poder político do Estado está concentrado em um 
estamento aristocrático-burocrático de juristas, letrados e 
militares que derivam seu poder e sua renda do próprio 
Estado”. A função primordial do Estado, segundo Bresser, 
“era garantir empregos para a classe média pobre ligada aos 
proprietários rurais”. 

 
Quem Detinha 

o PODER 
→ Burguesia Rural 

Primeiro 
plano 

  

→ Políticos Patrimonialistas 

  

→   

Segundo 
plano 

Estamentos: Juristas e 
Militares 

→   

 
A elite brasileira, nessa época, era formada por juristas, e 

estes, regra geral, eram magistrados com grande capacidade 
de processar conflitos entre os grupos dominantes, o que 
garantia a estabilidade do sistema imperial. Nesse período, 
segundo Bresser-Pereira (2001), “não havia democracia, as 
eleições eram uma farsa e a distância educacional e social 
entre as elites e a população era enorme”. Os critérios de 
ocupação de cargos públicos eram pessoais e a preocupação 
com a eficiência da máquina estatal “era nula”. 

 
Atenção!!! 
Estamentos eram grupos da sociedade que detinham 

parcela de poder e status jurídico próprio. Ex.: juristas, 
militares, segmentos da classe política. 

 
O critério para pertencer a esses estamentos não era 

econômico, mas social: possuir status e prestígio. No 
patrimonialismo vigente, os estamentos utilizavam sua 
parcela de poder para se apropriar e usufruir de vantagens do 
Estado: eram também denominados burocratas 
patrimonialistas, pois suas rendas provinham do Estado. 

Na visão de Wanderley Santos (2006), as oligarquias 
dominavam a cena política, e a maior marca do Estado era um 
intervencionismo regulatório direcionado para o principal 
produto de exportação da época: o café. 

Depois de sucessivas crises e revoltas, e da abdicação do 
trono em favor de Dom Pedro II, em 1889 o marechal Deodoro 
da Fonseca, através de golpe militar, declara proclamada a 
República no Brasil, que em 1891 ganha sua segunda 
Constituição, reduzindo os poderes para três, tal qual os atuais, 
e institui um Tribunal de Contas (o Tribunal de Contas da 
União). 

No período compreendido entre a proclamação da 
República e a era Vargas (1889-1930), o Brasil não teve uma 
Administração Pública organizada. A ação estatal sofria forte 
influência do coronelismo, que atendia aos interesses da 
burguesia rural em detrimento dos interesses puros do Estado 
e da sociedade. As políticas sociais eram relegadas a um 
segundo plano e, em regra, assumidas por organizações 
religiosas (algumas santas casas de misericórdia surgiram 
nesse período). 

 
Atenção!!! 
A Administração Pública existiu desde a época do Brasil 

Colônia, mas não era organizada. 
 
A partir de 1894 há uma mudança representada pela 

“presença efetiva dos militares do Exército na aliança do 
poder”. A proclamação da República trazia expectativas que 
não se verificaram, pois as estruturas de poder não mudaram 
e a economia continuou igual. Considerando esse cenário, 
Bresser afirma que “o regime continuava oligárquico, as 
eleições, fraudulentas; e o eleitorado subira apenas de um para 
dois por cento da população com a República” (Bresser-
Pereira, 2001). 

Não obstante as palavras de Bresser, houve uma 
mudança significativa: a Constituição de 1891 promoveu a 
descentralização política, e os governadores locais (assim 
como as oligarquias locais) aumentaram seu poder. 

Os governadores locais teriam importância fundamental 
nos rumos políticos do país até o advento da era Vargas: trata-
se da política do “café com leite”, em que a Presidência da 
República ora seria exercida por um paulista (produtor de 
café), ora por um mineiro (produtor de gado/leite). Os 
governadores passaram a ter mais poderes perante a União, no 
entanto, em muitos locais, a figura do “coronel” detinha mais 
poder que os próprios governadores (a 
transitoriedade/instabilidade dos governadores contribuía 
para esse fato). 

Os primeiros movimentos sociais a reclamar por 
reformas foram registrados na segunda década do século XX, 
com a concentração das populações nas regiões 
metropolitanas das grandes cidades como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. 

Com o aumento da população urbana, a burguesia 
comercial se fortalece; algumas empresas se expandem e já 
não podem mais ser administradas diretamente pela família 
dos proprietários (necessitam de um modelo de administração 
profissional). Ainda nesse período teremos as primeiras 
indústrias nacionais básicas, com o surgimento de uma nova 
classe burguesa: a burguesia industrial. 

Nesse período (década 1920) havia motivos que 
pressionavam os governos a realizar reformas na 
administração, dentre eles: o surgimento de organizações de 
grande porte; as demandas sociais emergentes; a necessidade 
de combater a corrupção e o nepotismo vigentes; e a 
necessidade de organizar a Administração Pública para 
alavancar o desenvolvimento da nação brasileira. 

Por outro lado, a insatisfação crescia entre os militares 
quanto à condução político-administrativa do país. A quebra 
da política do “café com leite”, com a eleição consecutiva de 
outro paulista (Julio Prestes para substituir Washington Luís), 
foi a gota d’água. Através de aliança militar, em 1930, houve a 
revolução vitoriosa, com Vargas assumindo o Governo. Os 15 
anos seguintes, comandados por Vargas, serão 
transformadores para o Estado brasileiro. 

 

  1821-1930 1930-... Início? 

Sociedade 
Mercantil-
Senhorial 

Capitalista 
Industrial 

Pós-
Industrial 

Estado (Política) Oligárquico Autoritário 
Democrático 
(1935) 

Estado 
(Administração) 

Patrimonial Burocrático 
Gerencial 
(1995) 

 
Formas Históricas de Estado e Sociedade no Brasil. 

Fonte: BRESSER-PEREIRA, L. C. Do Estado Patrimonial ao 
Gerencial. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 
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A reforma burocrática e a criação do Dasp 
No Brasil, o modelo de administração burocrática emerge 

a partir dos anos 1930. Ela surge num quadro de aceleração da 
industrialização brasileira, em que o Estado assume papel 
decisivo intervindo pesadamente no setor produtivo de bens 
e serviços. A partir da reforma empreendida no Governo 
Vargas por Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes, a 
Administração Pública sofre um processo de racionalização 
que se traduziu no surgimento das primeiras carreiras 
burocráticas e na tentativa de adoção do concurso como 
forma de acesso ao serviço público. A implantação da 
Administração Pública burocrática é uma consequência clara 
da emergência de um capitalismo moderno no país. 

A década de 1930 foi um período de grandes 
transformações. A revolução de Vargas trouxe para o poder 
novos grupos oligárquicos, com o consequente 
enfraquecimento da burguesia rural. No entanto, Lustosa da 
Costa (2008) vê um significado maior na revolução de 1930, 
para ele “significa, na verdade, a passagem do Brasil agrário 
para o Brasil industrial”. 

O Governo Vargas chegou num momento de forte crise 
financeira do Estado brasileiro decorrente do “crack” da Bolsa 
de Nova York. Como o café era na época nosso principal 
produto de exportação, a crise dos EUA causou tanto a queda 
no volume das exportações, como a queda nos preços da saca 
do café. A reação brasileira à crise de 1929 foi centralizar 
e fechar a economia para poder desenvolver instituições e 
mercados. 

Sem a exportação do café, o Governo brasileiro não tinha 
mais como comprar os produtos de outras nações – 
necessários para atender à demanda da sociedade –, não havia 
saldo na balança comercial para o pagamento desses produtos 
e isso iria influenciar diretamente a industrialização brasileira 
via substituição de importações. 

O campo político-econômico-social era protagonista de 
lutas interclasses. Segundo Fabio Gomes (2006), a classe 
oligárquica batalhando para assegurar seu poder político e 
prestígio, ao mesmo tempo em que seu poder econômico ia 
perdendo espaço para as novas formas de acumulação. 
Enquanto isso a burguesia industrial em ascensão fortalecia 
progressivamente seu poder econômico e ampliava o espaço 
político na estrutura social em transformação. 

As camadas mais populares, os trabalhadores das fábricas, 
funcionários públicos e a grande massa camponesa tinham 
pouco poder para influenciar politicamente esse processo, e 
presenciavam a distância o processo de transição. Serviam de 
massa de manobra para os vários grupos de interesses que iam 
se estabelecendo na sociedade. 

Para Bresser-Pereira (2001), Vargas era um “Estadista frio 
no uso do poder. Mas, apaixonado pela missão de mudar o país, 
Vargas lidera com extraordinária competência política e 
administrativa a transição”. No início houve grande 
concentração de poderes nas mãos do Poder Executivo, com 
nomeação de interventores para os governos estaduais. 
Mesmo com a Constituição de 1934 restaurando direitos aos 
cidadãos, restabelecendo o Legislativo e devolvendo a 
autonomia aos Estados, os recursos e encargos ficaram 
concentrados na União. 

As primeiras medidas adotadas por Vargas foram de cunho 
saneador das finanças públicas, e de racionalização 
administrativa. Fato decorrente, seguiu-se uma significativa 
centralização no nível político, econômico e 
administrativo, emergindo um Estado autoritário, que deu 
início ao processo de modernização da Administração Pública 
e de industrialização do país. Vê-se um novo Estado, que 
ultrapassa as funções tradicionais de regulação social e 
econômica, e que intervém fortemente na economia com vistas 
a promover o desenvolvimento econômico do país. 

 
 

Atenção!!! 
Esse estado novo e forte fez surgir o que alguns autores 

denominaram “Estado administrativo”. 
 
Com o objetivo de realizar a modernização administrativa, 

foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público 
– Dasp, em 1936. Os principais objetivos do DASP podem ser 
assim resumidos: centralizar e reorganizar a administração 
pública mediante ampla reforma; definir política para a gestão 
de pessoal; e racionalizar métodos, procedimentos e processos 
administrativos em geral. O Dasp era um órgão singular e 
dotado de amplos poderes. Promoveu a unificação dos 
recursos humanos, mediante a universalização do sistema de 
mérito, e da área de materiais, por meio da padronização dos 
materiais permanentes e de consumo a ser utilizada por toda 
a administração. Cabe ressaltar que a reforma administrativa 
realizada através do Dasp trazia a ideia de modernização, de 
aumento na produtividade e na eficiência. Destacam-se ainda 
os seguintes aspectos característicos da reforma do Dasp: o 
imediatismo da reforma; a perspectiva globalizante em 
oposição ao caráter gradual e seletivo; a ênfase no controle e 
não na orientação e acompanhamento; o centralismo 
(administrativo, econômico e político); a observância às 
normas gerais e inflexíveis. 

 
Os principais objetivos do DASP podem ser assim 

resumidos: centralizar e reorganizar a administração pública 
mediante ampla reforma; definir política para a gestão de 
pessoal; e racionalizar métodos, procedimentos e processos 
administrativos em geral. Num sentido mais amplo, o 
objetivo era combater as práticas patrimonialistas de gestão 

 
A promoção da administração burocrática no serviço 

público se baseava na padronização, normatização e 
implantação de mecanismo de controle promoveu uma série 
de transformações no aparelho de Estado partir de 1937. 
Foram criadas diversas empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações, inclusive a Companhia Vale do 
Rio Doce. 

Antigas práticas clientelistas e um resquício de 
administração patrimonialista, que ainda persistiam no 
governo federal. A reforma administrativa do Estado Novo foi, 
portanto, o primeiro esforço sistemático de superação do 
patrimonialismo. Foi uma ação deliberada e ambiciosa no 
sentido da burocratização do Estado brasileiro, que buscava 
introduzir no aparelho administrativo do país a centralização, 
a impessoalidade, a hierarquia, o sistema de mérito, a 
separação entre o público e o privado. 

 
A Administração paralela do governo JK 
 
Década de 1950 
A Administração paralela de JK era formada por Grupos de 

trabalho (ligados ao Conselho de Desenvolvimento e atuavam 
na preparação de projetos de leis e decretos, de acordo com os 
objetivos do Plano de Metas) e Grupos Executivos (compostos 
de administradores do Estado e representantes das empresas 
privadas). Os Grupos executivos aprovavam os projetos 
elaborados pelos Grupos de Trabalho. 

Os Grupos de Trabalho eram criados por decreto e tinham 
autonomia orçamentária e para recrutamento de pessoal, e 
ficavam fora das injunções políticas, comuns em outros órgãos 
do Estado. 

Os objetivos da Administração paralela consistiam em 
racionalizar as ações do Estado brasileiro na área econômica 
facilitando a implementação do Plano de Metas; libertar o 
governo da política clientelística de empregos, já que os órgãos 
eram criados pelo presidente e tinham autonomia 
orçamentária; e cooptar os militares, colaborando para a 
preservação da estabilidade política do período. 
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O governo republicano de Juscelino Kubitschek (1956 - 
1961) foi marcado pelo plano de ação "Cinquenta anos em 
cinco", marca do desenvolvimentismo, que tinha destaque 
para quatro setores-chave: energia, transporte, indústria 
pesada e alimentação. 

A promessa de industrialização acelerada amparada em 
capitais nacionais e estrangeiros, com ênfase na indústria de 
bens duráveis, automobilística (entrada das empresas 
estrangeiras Chrysler e Ford), e de transporte rodoviário, 
acabou por endividar o Brasil. 

A criação da COSB (Comissão de Simplificação Burocrática) 
e da CEPA (Comissão de Estudos e Projetos Administrativos), 
em 1956, representa as primeiras tentativas de realizar as 
chamadas reformas globais. 

O objetivo principal da COSB era promover estudos 
visando à descentralização dos serviços, por meio da avaliação 
das atribuições de cada órgão ou instituição e da delegação de 
competências, com a fixação de sua esfera de responsabilidade 
e da prestação de contas das autoridades. 

Já a CEPA tinha a incumbência de assessorar a presidência 
da República em tudo que se referisse aos projetos de reforma 
administrativa. 

A administração direta estava entregue ao clientelismo e 
submetida, aos ditames de normas rígidas e controles, já a 
administração descentralizada (autarquias, empresas, 
institutos, entre outros) eram dotadas de maior autonomia 
gerencial e podiam recrutar seus quadros sem concursos. A 
coordenação política das ações se fazia através dos grupos 
executivos nomeados pelo presidente da República. 

 
Década de 1960 
O governo João Goulart criou a Comissão Amaral Peixoto, 

cuja missão era projetar uma ampla reforma administrativa, 
objetivando a descentralização administrativa e a delegação 
de competências. 

 Mas, com o Golpe de 1964, o novo governo retirou do 
Congresso Nacional o projeto de lei elaborado pela Comissão 
Amaral Peixoto para reexame do assunto por parte do Poder 
Executivo. Instituiu a COMESTRA (Comissão Especial de 
Estudos da Reforma Administrativa), presidida pelo ministro 
extraordinário para o planejamento de coordenação 
econômica, que reexaminou os processos elaborados e 
elaborou outros. 

Do trabalho dessa comissão e das revisões que se seguiram 
em âmbito ministerial resultou a edição do Decreto-Lei n. 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, o mais sistemático e ambicioso 
empreendimento para a reforma da administração federal. 
Esse decreto fixava princípios e estabelecia conceitos 
apoiando-se em uma doutrina que definia preceitos claros de 
organização e funcionamento da máquina administrativa. 

 
Reforma do período militar: Decreto-Lei 200/1967 
De fato, o ministério extraordinário para a reforma 

administrativa elaborou quatro projetos que nunca 
conseguiram aprovação no Congresso, mas alguns 
especialistas no assunto afirmam que foi a partir deles que se 
concebeu o Decreto-Lei nº 200, de 1967. O estatuto básico 
prescreve cinco princípios fundamentais: 

 
1) O planejamento (princípio dominante); 
2) A expansão das empresas estatais (sociedades de 

economia mista e empresas públicas), bem como de órgãos 

                                                 
2 WAHRLICH, B. M.S. Desburocratização e desestatização: novas 

considerações sobre as prioridades brasileiras de reforma 
administrativa na década de 80. Revista de Administração Pública, v. 
18, n. 4, 1984. 

3 Bresser-Pereira (1996). Disponível em: 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.admpublicabur
ocraticaagerencial.pdf 

independentes (fundações públicas) e semi-independentes 
(autarquias); 

3) A necessidade de fortalecimento e expansão do sistema 
do mérito, sobre o qual se estabeleciam diversas regras; 

4) Diretrizes gerais para um novo plano de classificação de 
cargos; 

5) O reagrupamento de departamentos, divisões e serviços 
em 16 ministérios: justiça, interior, relações exteriores, 
agricultura, indústria e comércio, fazenda, planejamento, 
transportes, minas e energia, educação e cultura, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, Saúde, Comunicações, 
Exército, Marinha e Aeronáutica. 

Costa ainda acrescenta o decreto-Lei nº 200 prescrevia que 
a administração pública deveria se guiar pelos princípios do 
planejamento, da coordenação, da descentralização, da 
delegação de competência e do controle. Além de estabelecer 
uma distinção entre a administração direta — os ministérios e 
demais órgãos diretamente subordinados ao presidente da 
República — e a indireta, constituída pelos órgãos 
descentralizados — autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista.  

O Decreto-Lei nº 200 fixava a estrutura do Poder Executivo 
federal, indicando os órgãos de assistência imediata do 
presidente da República e distribuindo os ministérios entre os 
setores político, econômico, social, militar e de planejamento, 
além de apontar os órgãos essenciais comuns aos diversos 
ministérios. E ainda: 

- Desenhava os sistemas de atividades auxiliares - pessoal, 
orçamento, estatística, administração financeira, 
contabilidade e auditoria e serviços gerais. 

- Definia as bases do controle externo e interno. 
- Indicava diretrizes gerais para um novo plano de 

classificação de cargos. 
- Estatuía normas de aquisição e contratação de bens e 

serviços. 
 
Para Beatriz Wahrlich2: 
 
De 1964 até 1978 assistiu-se ao ressurgimento da reforma 

administrativa como programa de governo formal.  
De 1967 a 1979, a coordenação da reforma administrativa 

cabia à SEMOR (Subsecretaria de Modernização e Reforma 
Administrativa), que cuidava dos aspectos estruturais, 
sistêmicos e processuais, e ao DASP, que atuava somente no 
domínio dos recursos humanos. Nesta fase, a SEMOR se 
preocupou em recorrer a frequentes exames da estrutura 
organizacional e analisou projetos de iniciativa de outros 
departamentos, visando à criação, fusão ou extinção de órgãos 
e programas que trouxessem maior eficácia à gestão pública. 

O Decreto-Lei nº 200 contribuiu para a consolidação do 
modelo de administração para o desenvolvimento no Brasil, 
apesar da discrepância entre as metas estabelecidas e metas 
cumpridas? Em parte, pois na verdade, a reforma 
administrativa não foi implementada com sucesso e a crise 
política do regime militar, que se iniciava nos anos 1970, 
agravou ainda mais a situação da administração pública, já que 
a burocracia estatal foi identificada com um sistema 
autoritário em pleno processo de degeneração3. 

 
Algumas disfunções da burocracia que culminam com 

programas nacionais de desburocratização4: 
- pelo culto do processo, pelo qual a forma se toma mais 

importante que a substância; 

4 WAHRLICH, B. M.S. Desburocratização e desestatização: novas 
considerações sobre as prioridades brasileiras de reforma 
administrativa na década de 80. Revista de Administração Pública, v. 
18, n. 4, 1984. 
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- pela excessiva especialização e departamentalização, 
levando a que o funcionário perca a noção de conjunto do 
organismo a que pertence;  

- pela concentração do poder decisório nas esferas mais 
altas, com o consequente esvaziamento das funções 
periféricas; 

- pela valorização excessiva das atividades meio (em 
detrimento das atividades fim) e multiplicação desnecessária 
dos controles prévios e/ou cruzados; 

- pela transferência, ao usuário ou cliente, de certas 
atribuições que à própria administração competem, tudo isso 
resultando na perda inevitável da eficiência administrativa. 

 
A administração pública na Nova República5 
De acordo com Costa, apesar da reforma do Estado ser a 

promessa mais evidente da Nova República, o Estado 
necessitava de diversas reformas fora do cunho 
administrativo, como:  

- Vigência efetiva do império da lei,  
- Desobstrução do Legislativo,  
- Aparelhamento da Justiça,  
- Reforma tributária,  
- Descentralização, 
- Reforma agrária,  
- Saneamento da previdência, 
- Implantação do sistema único de saúde,  
- Erradicação do analfabetismo,  
- Reforma do ensino básico, 
- Desenvolvimento regional. 
 
“Tancredo Neves promoveu uma pequena reforma 

administrativa destinada a acomodar os interesses das 
diversas facções políticas que o apoiavam — ampliação do 
número de ministérios e criação de novas diretorias em quase 
todas as empresas estatais. A verdadeira reforma do Estado, 
prometia, viria depois da posse. Para realizar essa imensa 
tarefa, ele indicou um ministro extraordinário da 
administração para dirigir o velho e desgastado DASP.” 

 
Governo civil – 1985 
Depois de mais vinte anos de ditadura militar, o governo 

civil herdou um aparato administrativo marcado pela 
excessiva centralização. Apesar de representar a primeira 
tentativa de reforma gerencial da administração pública pela 
intenção de mexer na rigidez burocrática, o Decreto-Lei n. 
200/67 deixou sequelas negativas.  

1º O ingresso de funcionários sem concurso público 
permitiu a reprodução de velhas práticas patrimonialistas e 
fisiológicas. 

2º A negligência com a administração direta 
(burocrática e rígida) não sofreu mudanças significativas na 
vigência do decreto, enfraqueceu o núcleo estratégico do 
Estado, fato agravado pelo senso oportunista do regime militar 
que deixa de investir na formação de quadros especializados 
para os altos escalões do serviço público. 

Como discutido anteriormente, a ineficiência da 
administração pública burocrática tornou-se uma ameaça 
para a legitimidade do Estado Social, pois a sociedade 
continuava a demandar por serviços públicos e o discurso 
neoliberal de que o consumo público poderia ser substituído 
com vantagem pelo privado não foi aceita pela sociedade. 
Dessa forma, a tarefa da Nova República era mostrar que o 
estado estava usando bem os recursos dos impostos, que os 
contribuintes não estavam “jogando dinheiro bom em cima de 

                                                 
5 COSTA, F. L. Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de 

administração pública; 200 anos de reformas. Revista do Serviço 
Público. Rio de Janeiro 42 (5):829-74, set/out, 2008. 

6 BRESSER PEREIRA, L. C. DEMOCRACIA, ESTADO SOCIAL, E 
REFORMA GERENCIAL. Intervenção no VI Fórum da Reforma do 
Estado. Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2007. 

dinheiro ruim” – uma frase típica dos oponentes do Estado 
Social. A Reforma Gerencial era a resposta para a reversão 
desse quadro, que necessitava tornar o aparelho 
administrativo mais reduzido, eficiente e receptivo às 
demandas da sociedade6.  

“O governo Sarney instituiu uma numerosa comissão, 
cujos objetivos eram extremamente ambiciosos, já que, num 
primeiro momento, pretendia redefinir o papel do Estado (nas 
três esferas de governo); estabelecer as bases do 
funcionamento da administração pública; fixar o destino da 
função pública; reformular as estruturas do Poder Executivo 
federal e de seus órgãos e entidades; racionalizar os 
procedimentos administrativos em vigor; além de traçar 
metas para áreas consideradas prioritárias, como a 
organização federal, recursos humanos e a informatização do 
setor público. Nessa época, ainda operavam os programas de 
privatização e desburocratização herdados do governo 
Figueiredo7.” 

 
Segundo Marcelino8, o documento elaborado pela 

comissão geral da reforma define as propostas para a 
reorganização da administração pública: 

- Restauração da cidadania para prover os cidadãos de 
meios para a realização de seus direitos, obedecendo aos 
critérios de universalidade e acesso irrestrito; 

- Democratização da ação administrativa em todos os 
níveis do governo, por meio de dinamização, redução do 
formalismo e transparência dos mecanismos de controle, 
controle do Poder Executivo pelo Poder Legislativo e pela 
sociedade, e articulação e proposição de novas modalidades 
organizacionais de decisão, execução e controle 
administrativo-institucional; 

- Descentralização e desconcentração da ação 
administrativa com o objetivo de situar a decisão pública 
próxima do local de ação, além de reverter o processo de 
crescimento desordenado da administração federal; 

- Revitalização do serviço público e valorização dos 
serviços; 

- Melhoria dos padrões de desempenho afim de promover 
a alocação mais eficiente de recursos. 

Essa comissão, criada em agosto de 1985, suspende seus 
trabalhos em fevereiro de 1986, quando todas as atenções e 
esforços estavam voltados para o plano de estabilização da 
economia — o Plano Cruzado. 

 
O governo Collor – 1990 
A reforma administrativa no governo Collor caminhou de 

forma errática e irresponsável no sentido da desestatização e 
da racionalização. As medidas de racionalização foram 
conduzidas de maneira perversa e equivocada. Cortes de 
pessoal desnecessários; fusões equivocadas de ministérios, 
que criavam superestruturas (como os ministérios da 
Economia e da Infraestrutura) sujeitas a pressões de 
interesses poderosos, e dificultavam a supervisão que 
intentavam favorecer.  

A reforma administrativa desmantelou a máquina pública, 
paralisando todos os programas sociais. Depois do início da 
crise de seu governo, Collor voltou ao velho sistema de 
concessões políticas para atrair apoios, desmembrando e 
criando ministérios. 

 
O governo de Fernando Henrique Cardoso 
1995 – Apresentação do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado: 

7 COSTA, F. L. Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de 
administração pública; 200 anos de reformas. Revista do Serviço 
Público. Rio de Janeiro 42 (5):829-74, set/out, 2008. 

8 MARCELINO, G. F. Em Busca da Flexibilidade do Estado: o Desafio 
das Reformas Planejadas no Brasil. Revista de Administração Pública, 
v. 37, n. 3, 2003. 
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1º Em nível estratégico, é o Estado que formula e avalia as 
diretrizes e políticas públicas, garantindo que sua 
implementação se dê em benefício de todos os cidadãos;  

2º Em nível executivo, implementa-se as políticas 
formuladas, com observância das diretrizes definidas. 

 
Para entender a forma de atuação do Estado na Era FHC, 

do Plano Diretor, Marcelino9 expõe que: 
 
- No núcleo estratégico, que corresponde ao Ministério 

Público, ao Poder Legislativo e, no Poder Executivo, à 
Presidência da República e aos ministérios. É no núcleo 
estratégico que as diretrizes, as leis e as políticas são 
formuladas e avaliadas e seu cumprimento é cobrado. 

- Setor de atividades exclusivas do Estado, no qual são 
implementadas as políticas públicas, por meio de prestação de 
serviços e execução de atividades que só o Estado pode 
realizar. É neste setor que se insere o projeto de agências 
executivas. 

- Setor de serviços não exclusivos do Estado, composto por 
autarquias ou fundações públicas e por empresas públicas ou 
de economia mista que operam em serviços públicos ou 
setores considerados estratégicos. O Estado atua com outras 
organizações públicas não estatais como as universidades, os 
hospitais, os centros de P&D e museus. 

- Setor de produção de bens e serviços para o mercado, 
caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o 
lucro como siderurgia, telecomunicações e energia elétrica, 
que foram assumidas pelo Estado durante o período de 
“administração para o desenvolvimento”. É o setor em 
processo de privatização. 

O Plano Diretor da Reforma do Estado inovava ao propor a 
substituição do modelo burocrático weberiano pelo modelo de 
administração gerencial. Dessa forma, a administração 
gerencial passou a ser o principal instrumento do governo na 
busca da flexibilidade do Estado, conhecido também como 
Reforma Bresser. 

 
O Plano Diretor partia da premissa que a crise latino-

americana era uma crise do Estado. E por isso, indicou os 
seguintes pilares do projeto de reforma do Estado: 

- ajustamento fiscal duradouro; 
- reformas econômicas orientadas para o mercado que, 

acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, 
garantissem a concorrência interna e criassem condições para 
o enfrentamento da competição internacional; 

- reforma da previdência social; 
- inovação dos instrumentos de política social, 

proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 
qualidade para os serviços sociais; 

- reforma do aparelho de Estado, com vistas a aumentar 
sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de 
forma eficiente políticas públicas. 

 
O Brasil já se havia dado conta da necessidade da distinção 

de funções em diferentes esferas de gestão desde o Decreto-lei 
nº 200, de 25-2-1967, e foi realizado um esforço de reforma 
administrativa orientado, entre outras diretrizes, pela 
atribuição das atividades de execução a entidades 
descentralizadas, na forma de autarquias, fundações e 
empresas estatais. 

                                                 
9 MARCELINO, G. F. Em Busca da Flexibilidade do Estado: o Desafio 

das Reformas Planejadas no Brasil. Revista de Administração Pública, 
v. 37, n. 3, 2003. 

10 COSTA, F. L. Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de 
administração pública; 200 anos de reformas. Revista do Serviço 
Público. Rio de Janeiro 42 (5):829-74, set/out, 2008. 

11 Pactos Políticos e Reformas Administrativas no Brasil. 
Disponível em: 

De acordo com Costa10, para que o Estado abandonasse a 
ineficiência e a rigidez gerada pela administração burocrática 
para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, 
voltada para o atendimento da cidadania, o Plano Diretor da 
Reforma do Estado deveria: 

Redefinir os objetivos da administração pública, voltando-
a para o cidadão-cliente; 

Aperfeiçoar os instrumentos de coordenação, formulação, 
implementação e avaliação de política públicas; 

Flexibilizar as normas e a simplificar de procedimentos; 
Redesenhar as estruturas mais descentralizadas;  
Aprofundar as ideias de profissionalização e de 

permanente capacitação dos servidores públicos (ideias que 
vêm da administração pública burocrática, mas que não foram 
nela plenamente desenvolvidas). 

 
Governo Lula e Dilma11 
Segundo Abrucio12, “O governo Lula continuou uma série 

de iniciativas advindas da experiência anterior da 
modernização do Estado brasileiro particularmente no reforço 
de algumas carreiras, no campo do governo eletrônico e na 
nova moldagem que deu à Controladoria Geral da União, hoje 
um importante instrumento no combate à ineficiência e à 
corrupção. Além disso, aproveitou sua inspiração na 
democracia participativa para discutir mais e melhor o PPA 
com a sociedade, em várias partes do Brasil, realizando um 
avanço no campo do planejamento.”  

A pior característica do modelo administrativo do governo 
Lula, segundo Abrucio, foi “o amplo loteamento dos cargos 
públicos, para vários partidos e em diversos pontos do 
Executivo federal, inclusive com uma forte politização da 
administração indireta e dos fundos de pensão. Prossegue o 
autor dizendo que “Ao mesmo tempo que abre as portas da 
administração pública à politização, o governo Lula deixa 
como legado positivo o aperfeiçoamento de alguns 
importantes mecanismos de controle da corrupção. As ações 
da Polícia Federal e, principalmente, o trabalho da 
Controladoria Geral da União são inegáveis avanços da gestão 
petista que devem ser definitivamente incorporados pelo 
Estado brasileiro.” 

Isabela Cristina Pedrosa Bittencourt13 concorda com o 
autor Luiz Fernando Abrucio ao propor quatro eixos 
estratégicos para a modernização do Estado brasileiro: 
”profissionalização do alto escalão governamental, redução 
dos cargos em comissão, fortalecimento das carreiras 
estratégicas de Estado, capacitação dos servidores públicos; 
eficiência através da mudança na lógica do orçamento, 
aprimoramento do governo eletrônico, redução de gastos 
governamentais; efetividade através de uma visão de gestão 
de resultados de longo prazo, entrosamento entre os níveis de 
governo, fortalecimento da regulação dos serviços públicos, 
aumento da transparência e a responsabilização do poder 
público. Diante do exposto, ressalvando nosso ponto de vista 
quanto aos pontos negativos acima expostos, e considerando a 
necessidade de contínuo aprimoramento da gestão pública 
brasileira reconhecemos a importância da reforma Bresser-
Pereira para a mudança da cultura burocrática do Estado em 
uma cultura gerencial.” 

Como ressalva, a opinião de Abrucio foi apresentada no 
primeiro mandato do governo Lula. Já a partir de 2005, é 
possível identificar sinais que apontam para a formação de um 

http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnAPG/enapg_2012/
2012_EnAPG403.pdf.  

12 ABRUCIO, Fernando Luiz. Trajetória recente da gestão pública 
brasileira: um balanço crítico e a renovação da agenda de reformas. 
Rev. Adm. Pública. 2007, vol.41, n.spe, pp. 67-86. ISSN 0034-7612.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122007000700005. 

13 Os modelos organizacionais e a reforma administrativa. 
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,os-
modelos-organizacionais-e-a-reforma-administrativa,48702.html. 
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novo pacto Popular-Democrático14, embora a proximidade 
histórica ainda ofusque de alguma forma as análises deste 
período tão recente.  

 
Os governos Lula e Dilma têm se pautado pela necessidade 

de reduzir a desigualdade social e fortalecer o mercado interno 
mediante o aumento da renda real dos trabalhadores. 
Programas estratégicos do governo, como o Bolsa Família, 
Minha Casa Minha Vida e ProUNI, são indicações claras de uma 
orientação distributivista15. 

 
Ressalta-se que a preocupação com a distribuição da 

renda não é suficiente para caracterizar um pacto de tipo 
desenvolvimentista. Apesar do fortalecimento do mercado 
interno e a distribuição de renda possam serem instrumentos 
importantes na geração do desenvolvimento econômico, a 
marca fundamental do desenvolvimentismo é a tomada, por 
parte do Estado, do papel de principal condutor do processo 
de desenvolvimento econômico. 

O neoliberalismo prega o Estado mínimo e coloca o 
mercado como principal instituição promotora do 
desenvolvimento, relegando ao Estado o papel de assegurador 
do cumprimento de contratos e regulador da moeda, o 
desenvolvimentismo pressupõe um Estado forte, interventor, 
que assume a coordenação de setores estratégicos da 
atividade econômica. 

Nesse sentido, os primeiros anos do governo Lula mostraram 
certa timidez na elaboração e implementação de políticas claras 
para o desenvolvimento econômico nacional. Na tentativa de 
apaziguar os mercados, resistentes à eleição para presidente de 
um ex-lider sindical, Lula consolidou a política macroeconômica 
ortodoxa de seu antecessor, manteve o regime de metas de 
inflação e o câmbio flutuante, mesmo quando a excessiva 
valorização do real passou a prejudicar o desempenho da 
indústria nacional. É apenas em 2005, com o aumento da 
importância do BNDES e a consolidação do Programa Bolsa 
Família, que o governo passa a emitir sinais de que o Estado 
estava se preparando para retomar seu papel indutor da 
atividade econômico. O PAC, inaugurado em 2007, o esforço 
diplomático para a realização das Olimpíadas e da Copa do 
Mundo no Brasil e os programas de ampliação do acesso ao 
crédito, liderado pelos bancos públicos, são outros exemplos de 
ações que sinalizam uma maior orientação desenvolvimentista 
por parte do governo. 

 
Embora o governo tenha insistido na ortodoxia 

macroeconômica, os recentes desdobramentos nessa área no 
governo Dilma, com a progressiva redução da taxa SELIC, as 
mudanças nas regras da poupança e o uso dos bancos públicos 
para combater as altas taxas de spread bancário, parecem 
indicar uma maior disposição da nova presidente em promover 
mudanças macroeconômicas com o objetivo de promover o 
crescimento. Assim, a crise de 2008 representa um marco de 
inflexão, uma oportunidade para adoção gradual de novas 
alternativas de política macroeconômica. 

 
De acordo com Bresser Pereira, não seria possível 

caracterizar um pacto político se o governo fosse o único a dar 
sinais de mudança política. A formação de pactos políticos 
depende da confluência de interesses de diferentes classes 
sociais. É possível observar, na sociedade civil brasileira, sinais 
indicativos dessas confluências. Organizações representativas 
do empresariado nacional, como FIESP e IEDI, estão 

                                                 
14 BRESSER-PEREIRA, L. C. Os três ciclos da Sociedade e do Estado. 

Textos para discussão – Escola de Economia de São Paulo. Fundação 
Getúlio Vargas, Abril, 2012. 

15 Pactos Políticos e Reformas Administrativas no Brasil. 
Disponível em: 
http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnAPG/enapg_2012/
2012_EnAPG403.pdf.  

articulando um novo discurso, mais compatível com a ideia de 
desenvolvimento econômico, após anos de hegemonia 
neoliberal.  

 
Sindicatos passaram a serem interlocutores privilegiados do 

governo, e suas preocupações com o emprego ganharam maior 
importância na agenda governamental. A ampliação das 
contratações e reestruturação do aparelho de Estado, por sua 
vez, deu novo ânimo à burocracia pública, dotando o estado de 
capacidade de formulação e implementação de políticas 
públicas. 

 
O novo pacto desenvolvimentista que parece estar se 

formando é composto pelo empresariado nacional, 
tecnoburocratas públicos e trabalhadores16. No entanto, o 
fortalecimento de mecanismos participação social, por parte 
do governo, vem ampliando a participação de grupos antes 
marginalizados, ampliando a própria definição e significado da 
noção de desenvolvimento, incorporando múltiplos adjetivos 
a um conceito antes compreendido quase como sinônimo de 
crescimento econômico. Em um contexto efetivamente 
democrático, as classes condutoras de um pacto político 
devem possuir a capacidade de articular e dar vazão a tais 
demandas. 

Apesar dos avanços na consolidação de carreiras 
estratégicas de Estado, prevaleceu, no entanto, a lógica da 
agenda burocrática de gestão: as novas contratações se deram 
no regime estatutário, as iniciativas de remuneração variável 
adotadas no período FHC progressivamente foram abolidas, 
embora iniciativas de mensuração e avaliação do desempenho 
individual de servidores sigam existindo. 

Uma outra característica deste período é a eleição de 
programas prioritários, que passam a receber tratamento 
diferenciado e monitoramento intensivo, parecem ser as 
marcas da gestão nos governos Lula e Dilma. Iniciativas, como 
a criação de Conselhos setoriais de políticas e a aprovação da 
Lei de Acesso à Informação parecem apontar para o avanço de 
uma agenda de promoção da governança pública. No entanto, 
ainda não é possível ter clareza sobre as propostas para a 
gestão de um eventual novo pacto político desenvolvimentista. 

 
O quadro a seguir faz uma análise qualitativa do governo 

Lula 17 
 

Balanço de um Governo: avaliação qualitativa de três 
anos de administração Lula 

Pontos positivos Pontos negativos 
Estabilidade 
macroeconômica; 

Crescimento lento e 
instável 

Moderado aumento do custo 
de vida, com tendências 
declinantes graças ao 
regime de metas de inflação; 

Setores ainda 
oligopolizados e tarifas 
públicas pressionam o 
preço e aumentam as 
despesas dos 
consumidores; 

Contas fiscais ajustadas ou 
quase; tentativa (frustrada) 
da área econômica de fixar 
um superávit primário mais 
elevado; 

Diferentes focos de pressão 
por novos gastos, 
sobretudo previdenciários 
e salários do funcionalismo; 

Dinamismo exportador, 
saldos comerciais 

Câmbio excessivamente 
valorizado, baixo 

16 BRESSER-PEREIRA, L. C. Os três ciclos da Sociedade e do Estado. 
Textos para discussão – Escola de Economia de São Paulo. Fundação 
Getúlio Vargas, Abril, 2012. 

17 Revista Espaço Acadêmico. Disponível em: 
http://www.espacoacademico.com.br/058/58almeida.htm 
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crescentes, a despeito da 
não concretização de 
acordos comerciais 
relevantes; 

comprometimento com 
novos acordos de liberação; 

Retomada de investimentos 
produtivos em algumas 
áreas da economia; 

Baixa poupança e 
manutenção de níveis 
irrisórios de investimento 
público; 

Atração de investimento 
estrangeiro em alguns 
setores selecionados 

Obstáculos significativos à 
instalação de novos 
negócios; ambiente 
burocratizado; 

Tentativas iniciais de 
reforma sindical e 
trabalhista, não levadas 
adiante em virtude da 
própria base sindical do 
governo 

Diminuição moderada do 
desemprego, aumento da 
informalidade e da 
precariedade laboral; 

Manutenção das regras do 
jogo no ambiente 
empresarial e financeiro 

Temores remanescentes 
inviabilizam maiores níveis 
de investimento privado; 

Modernização produtiva de 
algumas grandes empresas e 
internacionalização de 
grandes e médias empresas 
brasileiras; 

Burocracia e 
regulacionismo excessivos 
para a criação e o 
fechamento de empresas; 
ambiente negativo para os 
negócios; 

Aumento do gasto social, 
sobretudo no Bolsa, a partir 
da unificação dos programas 
anteriores 

Esquemas assistencialistas 
não incidem sobre a 
capacitação de mão-de-
obra e não afetem 
condicionalidades (saúde e 
escola); 

Esforço sincero para 
elevação do salário mínimo, 
mesmo ao custo de 
previdência; 

Concentração de renda e 
riqueza mantidas 
inalteradas; falta de foco na 
infância; 

Tentativa de reforma 
administrativa, embora 
centrada no Estado; 

Mau funcionamento do 
Estado, criação de estatais, 
ineficiências 
administrativas; 

Políticas de inclusão de 
grupos sociais subalternos 
ou minoritários; 

Tentativas de 
enquadramento de 
atividades culturais e 
jornalísticas; 

Ativismo na frente externa, 
com política centrada no 
relacionamento com o Sul e 
na integração regional sul-
americana; 

Falta de meios efetivos à 
disposição das políticas 
pretendidas; retóricas 
ainda supera as realizações 
efetivas. 

Fonte: Paulo Roberto de Almeida (2006) 
 
Teorias das Formas e dos Sistemas de Governo 
A teoria das formas de governo se deriva de duas questões 

básicas: quem governa e como se governa? 
 
As formas de Governo18 
Aristóteles (384-322 a.C.) na obra Política, dividi o governo 

de três formas:  
 
1) Monarquia: cujo governo tem caráter hereditário, visa 

o bem comum, como a obediência ás leis e ás tradições. O 
governo cabe a uma única pessoa, que possui poderes não só 
para fazer as leis, como também para aplicá-las. A forma 
distorcida da monarquia é a Tirania, na qual o governo é de 
um homem só que ascende ao poder por meios ilícitos.  

                                                 
18 As Teorias sobre as Formas de Governo. Disponível em: 

http://www.pucrs.br/edipucrs/XISalaoIC/Ciencias_Sociais_Aplicada
s/Direito/84434-ELAINETICIANAPOLIZEL.pdf 

2) Aristocracia: o Estado é governado por um pequeno 
grupo de pessoas, que tem tese, seria o grupo ou classe mais 
apta a conduzir o Estado. No entanto, a distorção da 
aristocracia, e a Oligarquia, uma forma impura de governo. Na 
oligarquia em governa são os mais poderosos, geralmente, os 
mais ricas, possuidores de títulos de nobreza ou que 
conquistaram o poder pela força. 

 
 3) Politéia: governo do povo, exercido com respeito ás leis 

e em benefício de todos. A forma distorcida da Politéia é a 
Democracia, na qual a maioria exerce o poder, favorecendo 
preferencialmente os pobres.  

Além disso, Aristóteles também ordena essas formas de 
governo de modo hierárquico. Assim como em Platão, o 
critério hierárquico é o mesmo: a forma pior é a forma 
degradada da melhor e a degradação das formas que seguem a 
melhor é cada vez mais amena. Sendo assim, a ordem 
hierárquica dessas seis formas seria: monarquia, aristocracia, 
politéia, democracia, oligarquia e tirania. Na Ética a Nicômaco, 
essa ordem pode ser confirmada: “Delas a melhor é o reino, e 
a pior é a timocracia” (1150 A.C.) e “Mas a democracia é o 
desvio menos ruim: com efeito, pouco se afasta da forma de 
governo correspondente”. 

Políbio confirma a teoria tradicional das seis formas de 
governo e, além disso, propõe que elas sucedem-se de acordo 
com determinado ritmo: monarquia, tirania, aristocracia, 
oligarquia, democracia e oclocracia. A única alteração em 
relação ao modelo anterior é que, para Políbio, a democracia é 
uma forma boa e a oclocracia sua forma degradada. Além disso, 
Políbio tem uma visão fatalista da história, no sentido de que 
esse ciclo sempre será mantido na alternância entre 
constituições boas e ruins, sendo que a boa que se segue é 
sempre pior do que a boa anterior. 

 
O conceito moderno de Democracia política no 

Ocidente 
 
Democracia Representativa é o exercício do poder 

político pela população eleitora, mas não diretamente, e sim 
através de seus representantes eleitos por meio de voto direito 
e secreto, com valor igual para todos. Os pilares de sustentação 
da Democracia Representativa são: liberdade de escolha 
exercida pelo povo e capacidade de análise feita pelo povo. 

 
Parlamentarismo é um sistema de governo no qual o 

parlamento representa o Estado. O Chefe de Estado não é 
eleito diretamente pelo povo, não podendo, por conseguinte, 
exercer livremente os poderes que lhe são atribuídos pela 
Constituição (só os exerce a pedido do governo) por falta de 
legitimidade democrática. No entanto, o governo age com 
autonomia, podendo em determinadas situações dissolver o 
parlamento e convocar eleições gerais.  

 
Presidencialismo é um sistema de governo no qual o 

presidente da república é chefe de governo e chefe de Estado. 
Como chefe de Estado, é ele quem escolhe os chefes dos 
grandes departamentos ou ministérios. Juridicamente, o 
presidencialismo se caracteriza pela separação de poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo. O Presidente da República 
não pode dissolver a Assembleia, e nem ser destituído pela 
Assembleia, e governa por todo período de seu mandato. 

 
Princípios da Administração Pública 

 
Os Princípios da Administração Pública se encontram no 

artigo 37 da Constituição, a saber19:  

19 Princípios constitucionais da Administração Pública. Disponível 
em: http://jus.com.br/artigos/3489/principios-constitucionais-da-
administracao-publica/2#ixzz3hTZDFxTZ.  
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“Art. 37 A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência”. 

 

 
 
Perfazem um total de cinco princípios, podendo ser 

facilmente memorizados através da palavra LIMPE. Vejam: L 
(legalidade), I (impessoalidade), M (moralidade), P 
(publicidade) e E (eficiência). 

Esses princípios têm natureza meramente exemplificativa, 
posto que representam apenas o mínimo que a Administração 
Pública deve perseguir quando do desempenho de suas 
atividades. Exemplos de princípios implícitos: supremacia do 
interesse público, razoabilidade, motivação, segurança das 
relações jurídicas. 

Ressaltamos que não há hierarquia entre os princípios 
(expressos ou não), visto que tais diretrizes devem ser 
aplicados de forma harmoniosa. Assim, a aplicação de um 
princípio não exclui a aplicação de outro e nem um princípio 
se sobrepõe aos outros. 

Os princípios da Administração abrangem a Administração 
Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37 da 
CF/88). 

Princípio da Legalidade 
 
É fundamento do Estado democrático de direito, tendo por 

fim combater o poder arbitrário do Estado. Os conflitos devem 
ser resolvidos pela lei e não mais através da força. 

Dessa forma: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II da CF). 

 
O Princípio da legalidade estabelece um limite para a 

atuação do Poder Público ao mesmo tempo em que expressa a 
garantia de que o Estado deverá atuar com base na lei. Já a 
iniciativa privada, vistas as exigências do Estado para as 
empresas, são somente aquelas que estiverem previstas na lei.  

No direito público, a atividade administrativa deve estar 
baseada numa relação de subordinação com a lei, na qual 
“Administrar é aplicar a lei de ofício”, “É aplicar a lei sempre”. 
Já no direito privado, a atividade desenvolvida pelos 
particulares deve estar baseada na não contradição com a lei. 

Em outras palavras, o Estado pode fazer tudo o que a lei 
permite e a iniciativa privada pode fazer tudo o que a lei não 
proíbe. 

 
Existem algumas exceções a serem observadas:  
1- Medidas provisórias: Atos com força de lei que só podem 

ser editados em matéria de relevância e urgência. Deve ser 
editada dentro dos parâmetros constitucionais (requisitos da 
relevância e da urgência); 

2- Estado de sítio e estado de defesa: Momentos de 
anormalidade institucional. São instituídos por um decreto 
presidencial que poderá obrigar a fazer ou deixar de fazer - 
mesmo não sendo lei. 

                                                 
Princípios da Administração Pública. 

http://sitenovo.ceart.udesc.br/wpcontent/uploads/Principios_da_Ad
ministracao_Publica.pdf. 

 
Princípio da Impessoalidade 

 
Refere-se à neutralidade da administração em relação aos 

administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações 
gratuitas. Não pode haver favoritismo ou perseguição de 
nenhum contratado, e questões pessoais não devem se 
interpor ao trabalho da administração pública. Só pode fazer 
discriminações que se justifiquem em razão do interesse 
coletivo, pois as gratuitas caracterizam abuso de poder e 
desvio de finalidade, que são espécies do gênero ilegalidade. 

O administrador não pode contratar quem quiser, deve 
abrir concurso público, o qual pode trazer discriminações 
relacionadas à natureza do cargo, mas não discriminações 
gratuitas, e deve-se respeitar a ordem de classificação dos 
candidatos para o ingresso no serviço público. 

Para contratação de serviços ou aquisição de bens deve-se 
abrir licitação, a qual também pode conter discriminações, 
mas não gratuitas. 

Na liquidação de seus débitos, a Administração tem que 
respeitar a ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios para evitar privilégios. Se for quebrada a ordem, 
pode gerar sequestro de verbas públicas, crime de 
responsabilidade e intervenção federal. 

 
“À exceção dos créditos de natureza alimentar, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 
Municipal, em virtude de sentença judiciária far-se-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a 
designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e 
nos créditos adicionais abertos para este fim” (art. 100 da CF). 

 
 Publicidade nos meios de comunicação de atos do 

governo: 
“A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo, ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridade ou servidores públicos” (art. 37, §1º da 
CF). 

A publicidade dos atos de governo deve ser impessoal em 
razão dos interesses que o Poder Público representa quando 
atua (também fere ao princípio da publicidade). 

 
Princípio da Moralidade 

 
A administração deve atuar com moralidade - tendo em 

vista que tal princípio integra o conceito de legalidade. Decorre 
a conclusão de que ato imoral é ato ilegal, inconstitucional e, 
portanto, o ato administrativo estará sujeito a um controle do 
Poder Judiciário. É preciso ter ética na conduta administrativa. 
A moralidade da Administração Pública não se limita à 
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia 
de que o fim é sempre o bem comum (nem tudo que é legal é 
moral). 

“Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e ônus de sucumbência” (art. 5º, LXXIII da CF). 
Já a “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação 
popular” (súmula 365 do STF). 

 
 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Administração Pública 14 

Da imoralidade administrativa: 
Atos de improbidade administrativa que importem em 

enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8429/92).  
Atos de improbidade administrativa que importem em 

prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8429/92).  
Atos de improbidade administrativa que atentem contra os 

princípios da Administração (art. 11 da Lei 8429/92).  
É crime de responsabilidade o ato do Presidente da 

República que atente contra a Constituição Federal, 
especialmente contra probidade administrativa (art. 85, V da 
CF). 

  
A Lei n. 8.429/92, no art. 9.º, apresentou, 

exemplificativamente, as hipóteses de atos de improbidade 
administrativa: 

a) Usar bens e equipamentos públicos com finalidade 
particular; 

b) Intermediar liberação de verbas; 
c) Estabelecer contratação direta quando a lei manda 

licitar; 
d) Vender bem público abaixo do valor de mercado; 
e) Adquirir bens acima do valor de mercado 

(superfaturamento). 
 

Princípio da Publicidade 
 
Significa que a administração tem o dever de manter plena 

transparência de todos os atos que praticar e de todos os seus 
comportamentos, inclusive de oferecer informações que 
estejam armazenadas em seus bancos de dados, quando sejam 
solicitadas, em razão dos interesses que ela representa quando 
atua.  

Assim, deve dar total transparência a todos os atos que 
praticar, uma vez que o ato administrativo não pode ser 
sigiloso. Este princípio se refere à obrigatória divulgação dos 
atos da Administração Pública, com o objetivo de permitir seu 
conhecimento e controle pelos órgãos estatais competentes e 
por toda a sociedade. 

 “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 da CF). O prazo para que as informações sejam 
prestadas é de 15 dias (Lei 9051/95). 

“A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
Administração direta e indireta, regulando especialmente o 
acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto no 
art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, §3º, II da CF). 

Ressalta-se que a publicidade só será admitida se tiver fim 
educativo, informativo ou de orientação social, proibindo-se a 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos por 
meio de nomes, símbolos e imagens. 

Exceções podem ser apontadas (art. 37, § 3.º, II, da CF/88): 
 -Quando os atos e atividades se relacionarem com a 

segurança nacional  
 -Quando o conteúdo da informação for resguardado por 

sigilo 
 

Princípio da Eficiência 
 
A Administração Pública deve buscar um aperfeiçoamento 

na prestação dos serviços públicos, mantendo ou melhorando 
a qualidade dos serviços, com economia de despesas. O 
princípio da eficiência é de suma importância nas mais 
diversas searas em que a Administração Pública atua, desde a 
contratação e exoneração de agentes públicos até a prestação 
de seus serviços.  

“A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração” (art. 37, II da CF) - também presente 
no princípio da impessoalidade. 

“A União, os Estados, e o Distrito Federal manterão escolas 
de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação nos cursos como um 
dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para 
isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados” (art. 39, §2º da CF). 

O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público submete-se a um estágio 
probatório de 3 anos, em que o administrador irá apurar a 
eficiência na prática (art. 41 da CF). Exemplos: O 
administrador verificará a frequência, o rendimento no 
trabalho, o cumprimento de ordens emitidas pelo superior. 

 “Como condição à aquisição de estabilidade, o servidor 
está submetido à avaliação de desempenho por uma comissão 
constituída para essa finalidade” (art. 41, §4º da CF): Trata-se 
de uma norma de eficácia limitada, pois está na inteira 
dependência de uma lei que dirá quem vai integrar a comissão, 
quais serão os critérios, quais matérias serão avaliadas, etc. 

O servidor público estável poderá perder o cargo em razão 
de insuficiência de desempenho, mediante procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, na forma da lei 
complementar, assegurada a ampla defesa e contraditório (art. 
41, III da CF): Trata-se de uma norma de eficácia limitada, pois 
está na inteira dependência da lei. 

“A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar” (art. 
169 da CF).  

A Lei Complementar 101/00 estabeleceu que a União não 
pode gastar com seu pessoal mais de 50% do que arrecada. Já 
os Municípios e os Estados não podem gastar mais de 60% do 
que arrecadam. Para cumprimento destes limites acima, o 
Poder Público pode tomar algumas medidas (art. 169, §3º da 
CF): 

Redução de pelo menos 20% das despesas com servidores 
que titularizem cargo em comissão e função de confiança (art. 
169, §3º, I da CF). 

Exoneração dos servidores não estáveis (art. 169, §3º, II da 
CF). 

Se as medidas acima não forem suficientes, dispensarão 
servidores estáveis, desde que o ato normativo especifique a 
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto 
de redução de pessoal (art. 169, §4º da CF). O Poder Público 
deve demonstrar porque a escolha recaiu em determinado 
servidor, tendo em vista que os critérios não são livres, isto é, 
deve considerar o tempo de serviço, a remuneração percebida, 
o número de dependentes, a idade do servidor, etc. 

Assim, o servidor público pode perder o cargo por excesso 
de quadro ou despesa, quando o Poder Público estiver 
gastando mais do que lhe for permitido, sendo assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 “A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá 
ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a 
fixação de metas de desempenho para órgão ou entidade, 
cabendo à lei dispor sobre: o prazo de duração do contrato; os 
controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos dirigentes, a remuneração 
do pessoal” (art. 37, §8º, I, II e III da CF): Trata-se do contrato 
de gestão através do qual se oferece maior autonomia às 
Autarquias e Fundações em troca do atingimento, durante 
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prazo certo e determinado, de novas metas de desempenho 
(Agências executivas). 

“Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários 
provenientes da economia com despesas decorrentes de cada 
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no 
desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, 
treinamento e desenvolvimento, modernização, 
reaparelhamento e racionalização do serviço público, 
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de 
produtividade” (art. 39, §7º da CF). 

 
Princípios Secundários da Administração Pública20 
 
Além dos princípios que estão no art. 37, este segundo 

grupo trata dos princípios que são os implícitos no texto 
constitucional. Também são conhecidos como princípios 
infraconstitucionais e derivam de outras legislações esparsas 
e específicas. 

 

 
 

Princípio da Supremacia do Interesse Público 
 
O princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado é intimamente unido em toda e qualquer 
sociedade organizada. Segundo a própria CF, “todo o poder 
emana do povo”, por isso, o interesse público irá trazer o 
benefício e bem-estar à população. 

A Administração Pública, na prática de seus atos, deve 
sempre respeitar a lei e zelar para que o interesse público seja 
alcançado. Natural, assim, que sempre que constate que um 
ato administrativo foi expedido em desconformidade com a lei, 
ou que se encontra em rota de colisão com os interesses 
públicos, tenham os agentes públicos a prerrogativa 
administrativa de revê-los, como uma natural decorrência do 
próprio princípio da legalidade. 

 
Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público 

 
Este princípio é o segundo pilar do regime jurídico-

administrativo, funcionando como contrapeso ao princípio da 
Supremacia do Interesse Público. 

Ao mesmo tempo em que a Administração tem 
prerrogativas e poderes exorbitantes para atingir seus fins 
determinados em lei, ela sofre restrições, limitações que não 
existem para o particular. Essas limitações decorrem do fato 
de que a Administração Pública não é proprietária da coisa 
pública, não é proprietária do interesse público, mas sim, mera 
gestora de bens e interesses alheios que pertencem ao povo.  

Em decorrência deste princípio, a Administração somente 
pode atuar pautada em lei. A Administração somente poderá 
agir quando houver lei autorizando ou determinando a sua 
atuação. A atuação da Administração deve, então, atender o 
estabelecido em lei, único instrumento capaz de retratar o que 
seja interesse público. Assim, o princípio da Indisponibilidade 

                                                 
20 http://principios-constitucionais.info/direito-

administrativo/principios-da-administracao-publica.html. Acesso 
em: 23.07.2015 

do Interesse Público tem estreita relação com o princípio da 
Legalidade, sendo que alguns autores utilizam essas 
expressões como sinônimas.  

Este princípio também se encontra implícito em nosso 
ordenamento, surgindo sempre que estiver em jogo o 
interesse público. Exemplos da utilização deste princípio na 
prática:  

- os bens públicos não são alienados como os particulares, 
havendo uma série de restrições a sua venda.  

- em regra, a Administração não pode contratar sem prévia 
licitação, por estar em jogo o interesse público.  

- necessidade de realização de concurso público para 
admissão de cargo permanente.  

 
Princípio da Finalidade 

 
É dever do administrador público buscar os resultados 

mais práticos e eficazes. Esses resultados devem estar ligados 
às necessidades e aspirações do interesse público.  

"Esse princípio impõe que o administrador, ao manejar as 
competências postas a seu encargo, atue com rigorosa 
obediência à finalidade de cada qual. Isto é, cumpre-lhe cingir-
se não apenas à finalidade própria de todas as leis, que é o 
interesse público, mas também à finalidade específica 
obrigada na lei a que esteja dando execução" (Mello). 

Enfim, o princípio da finalidade é aquele que imprime à 
autoridade administrativa o dever de praticar o ato 
administrativo com vistas à realização da finalidade 
perseguida pela lei. 
 

Princípio da Igualdade 
 
O art. 5º da CF prevê que todos temos direitos iguais sem 

qualquer distinção. Para o administrador não é diferente. Ele 
não pode distinguir as situações, sendo obrigado, por lei, a agir 
de maneira igual em situações iguais e desigual em situações 
desiguais. 

Aristóteles afirmava que a lei tinha que dar tratamento 
desigual às pessoas que são desiguais e igual aos iguais. A 
igualdade não exclui a desigualdade de tratamento 
indispensável em face da particularidade da situação. Como 
exemplo, podemos pensar em um portador de necessidades 
físicas especiais para locomoção. Já que ele está em uma 
situação desigual, um tratamento desigual é demandado para 
que ele esteja em condições de acesso e locomoção 
equivalentes aos demais, por meio de rampas de acesso e 
outras estruturas (o tratamento desigual cabe apenas no 
quesito de acessibilidade). 

A lei só poderá estabelecer discriminações se o fator de 
discriminação utilizado no caso concreto estiver relacionado 
com o objetivo da norma, pois, caso contrário, ofenderá o 
princípio da isonomia. Ex: A idade máxima de 60 anos para o 
cargo de estivador está relacionada com o objetivo da norma. 

A lei só pode tratar as pessoas de maneira diversa se a 
distinção entre elas justificar tal tratamento, senão seria 
inconstitucional. Assim, trata diferentemente para alcançar 
uma igualdade real (material, substancial) e não uma 
igualdade formal. 

“Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: promover o bem de todos sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer 
outras formas de discriminação” (art. 3º, IV da Constituição 
Federal). 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza...” (art. 5º da Constituição Federal). 
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“São direitos dos trabalhadores: Proibição de diferença de 
salário, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” (art. 7º, XXX da 
Constituição Federal). 

 
Princípio da Lealdade e boa-fé 

 
O princípio da legalidade e boa-fé resume-se em que o 

administrador não deve agir com malícia ou de forma 
astuciosa para confundir ou atrapalhar o cidadão no exercício 
de seus direitos; deve agir de acordo com a lei e com bom-
senso. 

A boa-fé pode ser entendida como expressão da 
sinceridade, veracidade e franqueza. A boa-fé representa o 
contrário da mentira, hipocrisia, duplicidade, rechaçando, 
assim, dissimulações e artifícios, ou seja, todas as possíveis 
formas da má-fé21. 

Dando continuidade à análise do significado da boa-fé, 
deve-se observar outra perspectiva a ser citada que é a da 
ligação existente entre a boa-fé e a ética. A palavra ética, em 
grego, significa caráter e, de acordo com a interpretação feita 
por Aristóteles, ética é a busca do bem. 

 
Princípio da Motivação 

 
Para todas as ações dos servidores públicos deve existir 

uma explicação, um fundamento de base e direito. O princípio 
da motivação é o que vai fundamentar todas as decisões que 
serão tomadas pelo agente público. 

 
Motivação segundo o Estatuto do servidor público da 

União (Lei 8112/90): 
Segundo o artigo 140 da Lei 8112/90, motivar tem duplo 

significado. Assim, o ato de imposição de penalidade sempre 
mencionará o fundamento legal (dispositivos em que o 
administrador baseou sua decisão) e causa da sanção 
disciplinar (fatos que levarão o administrador a aplicar o 
dispositivo legal àquela situação concreta). 

A lei, quando é editada é genérica, abstrata e impessoal, 
portanto é preciso que o administrador demonstre os fatos 
que o levaram a aplicar aquele dispositivo legal para o caso 
concreto. Só através dos fatos que se pode apurar se houve 
razoabilidade (correspondência) entre o que a lei 
abstratamente prevê e os fatos concretos levados ao 
administrador. 

  
Falta de motivação: 
A falta de motivação leva à invalidação, à ilegitimidade do 

ato, pois não há o que falar em ampla defesa e contraditório se 
não há motivação. Os atos inválidos por falta de motivação 
estarão sujeitos também a um controle pelo Poder Judiciário. 

 
Motivação nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário: 
Se até mesmo no exercício de funções típicas pelo 

Judiciário, a Constituição exige fundamentação, a mesma 
conclusão e, por muito maior razão, aplica-se à Administração 
quando da sua função atípica ou principal. 

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena 
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação” (art. 93, IX da CF). 

 
“As decisões administrativas dos tribunais serão 

motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros” (art. 93, X da CF). 

                                                 
21 COMTE-SPONVILLE, 2004, p. 214. 

Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 
 
Na medida que o administrador público deva estrita 

obediência à lei (princípio da legalidade) e tenha como dever 
absoluto a busca da satisfação dos interesses públicos 
(princípio da finalidade), há que se pressupor que a prática de 
atos administrativos discricionários se processe dentro de 
padrões estritos de razoabilidade, ou seja, com base em 
parâmetros objetivamente racionais de atuação e sensatez. 

Deveras, ao regular o agir da Administração Pública, não se 
pode supor que o desejo do legislador seria o de alcançar a 
satisfação do interesse público pela imposição de condutas 
bizarras, descabidas, despropositadas ou incongruentes 
dentro dos padrões dominantes na sociedade e no momento 
histórico em que a atividade normativa se consuma. Ao revés, 
é de se supor que a lei tenha a coerência e a racionalidade de 
condutas como instrumentos próprios para a obtenção de seus 
objetivos maiores. Dessa noção indiscutível, extrai-se o 
princípio da razoabilidade: Em boa definição, é o princípio que 
determina à Administração Pública, no exercício de 
faculdades, o dever de atuar em plena conformidade com 
critérios racionais, sensatos e coerentes, fundamentados nas 
concepções sociais dominantes. 

O princípio da razoabilidade tem o objetivo de proibir o 
excesso, com a finalidade de evitar as restrições abusivas ou 
desnecessárias realizadas pela Administração Pública. Esse 
princípio envolve o da proporcionalidade, assim as 
competências da Administração Pública devem ser feitas 
proporcionalmente, sendo ponderadas, segundo as normas 
exigidas para cumprimento da finalidade do interesse público. 

Pode-se entender que, se a administração pública fizer 
menos do que está previsto na lei, é uma conduta abusiva e, se 
fizer a mais, também é abuso. Deve-se seguir o limite do que é 
estabelecido em lei, sem excesso ou escassez. 

 
Outros Princípios: 

Princípio da Autotutela 
 
A Administração Pública tem possibilidade de revisar 

(rever) seus próprios atos, devendo anulá-los por razões de 
ilegalidade (quando nulos) e podendo revogá-los por razões 
de conveniência ou oportunidade (quando inoportunos ou 
inconvenientes). 

“A Administração pode declarar a nulidade dos seus 
próprios atos” (súmula 346 STF). 

 
-Anulação: Tanto a Administração como o Judiciário pode 

anular um ato administrativo. A anulação gera efeitos “ex 
tunc”, isto é, retroage até o momento em que o ato foi editado, 
com a finalidade de eliminar todos os seus efeitos até então.  

-Revogação: Somente a Administração pode fazê-la. Caso o 
Judiciário pudesse rever os atos por razões de conveniência ou 
oportunidade, estaria ofendendo a separação dos poderes. A 
revogação gera efeitos “ex nunc”, pois até o momento da 
revogação o ato era válido. 

 
 Anulação Revogação 
Fundamento Por razões de 

ilegabilidade 
Por razões de 
conveniência e 
oportunidade 

Competência  Administração e 
Judiciário 

Administração 

Efeitos Gera efeitos “ex 
tunc” 

Gera efeitos “ex 
nunc” 

 
Princípio da Continuidade da Prestação do Serviço 

Público 
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A execução de um serviço público não pode vir a ser 
interrompida. Assim, a greve dos servidores públicos não pode 
implicar em paralisação total da atividade, caso contrário será 
inconstitucional (art. 37, VII da CF). 

 
Não será descontinuidade do serviço público: 
Serviço público interrompido por situação emergencial 

(art. 6º, §3º da lei 8987/95): Interrupção resultante de uma 
imprevisibilidade. A situação emergencial deve ser motivada, 
pois resulta de ato administrativo. 

Se a situação emergencial decorrer de negligência do 
fornecedor, o serviço público não poderá ser interrompido: 

- Serviço público interrompido, após aviso prévio, por 
razões de ordem técnica ou de segurança das instalações (art. 
6º, §3º, I da lei 8987/95).  

- Serviço público interrompido, após aviso prévio, no caso 
de inadimplência do usuário, considerado o interesse da 
coletividade (art. 6º, §3º, II da lei 8987/95): Cabe ao 
fornecedor provar que avisou e não ao usuário, por força do 
Código de Defesa do Consumidor. Se não houver comunicação, 
o corte será ilegal e o usuário poderá invocar todos os direitos 
do consumidor, pois o serviço público é uma relação de 
consumo, já que não deixa de ser serviço só porque é público. 

 
MODELOS TEÓRICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

PATRIMONIALISTA, BUROCRÁTICO E GERENCIAL22 
 
Dentro de uma perspectiva histórico-evolutiva, é possível 

distinguir três modelos diferentes de Administração Pública: 
patrimonialista, burocrático e gerencial. 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATUAL 

Modelo Gerencial → Modelo Predominante 
Modelo Burocrático → Ainda Utilizada 

Modelo Patrimonialista → Existem 
Traços/Práticas 

 
MODELO PATRIMONIALISTA 
Mesmo de forma desorganizada, o patrimonialismo foi o 

primeiro modelo de administração do Estado. Nele não 
havia distinção entre a administração de bens públicos e bens 
particulares: tudo que existia nos limites territoriais de seu 
“reinado” era tido como domínio do soberano, que podia 
utilizar livremente os bens sem qualquer prestação de contas 
à sociedade. 

No entendimento de Bresser-Pereira (2001), 
patrimonialismo significa “a incapacidade ou a relutância de 
o príncipe distinguir entre o patrimônio público e seus bens 
privados”. 

No patrimonialismo não existiam carreiras organizadas no 
serviço público e nem se estabeleceu a divisão do trabalho. Os 
cargos eram todos de livre nomeação do soberano, que os 
direcionava a parentes diretos e demais amigos da família, 
concedendo-lhes parcelas de poder diferenciadas, de acordo 
com os seus critérios pessoais de confiança. Prática frequente 
era a troca de favores por cargos públicos (neste caso não se 
tratava de parentes e amigos, mas de interesses políticos ou 
econômicos). Regra geral, quem detinha um cargo público o 
considerava como um bem próprio de caráter hereditário 
(passava de geração para geração). Não havia divisão do 
trabalho; os cargos denominavam-se prebendas ou 
sinecuras, e quem os exercia gozava de status da nobreza real. 

Nesse modelo de administração, o soberano era tratado 
“como um deus”. Segundo Hobbies (apud Norberto Bobbio, 
1981) “o soberano é juiz da conduta de seu súdito, mas a 
conduta do soberano é julgada por ele próprio”... “se o 

                                                 
22 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

soberano não observar as leis naturais, ninguém poderá 
constrangê-lo à obediência; ninguém poderá puni-lo”. 

O Estado era tido como propriedade do soberano, e o 
aparelho do Estado (a administração) funcionava como uma 
extensão de seu poder. Em face da não distinção entre o 
público e o privado, a corrupção e o nepotismo foram traços 
marcantes desse tipo de administração. 

Nesse período histórico, o Estado-Administração não 
pensava de forma coletiva e não procurava prestar serviços à 
população, que era relegada ao descaso. Consequentemente, o 
foco das ações não era o atendimento das necessidades sociais 
e nem o desenvolvimento da nação, e os benefícios oriundos 
do Estado e da Administração não eram destinados ao povo, 
mas para um pequeno grupo encabeçado pelo chefe do 
Executivo (o soberano). 

A base desse poder absoluto estava na tradição vinculada 
à pessoa do soberano, que contava com um forte aparato 
administrativo direcionado à arrecadação de impostos, e com 
uma força militar para defender seu(s) território(s) e 
intimidar os opositores. Não somente o soberano agia 
arbitrariamente, mas também os seus auxiliares e 
servidores, que atuavam baseados na forma de agir e nas 
ordens diretas recebidas de seu superior. Apenas alguns traços 
da tradição eram respeitados a fim de manter a ordem em seus 
territórios. 

Os serviços públicos (se é que podemos chamá-los assim) 
consistiam, basicamente, na segurança (proteção e defesa 
contra invasores) e na justiça exercida pelo soberano (ou 
alguém por ele designado) de forma discricionária, mas com 
respeito a certas tradições, principalmente as de caráter 
religioso. Eventualmente, os bons súditos contavam com 
auxílio econômico em casos de necessidade. 

 
Pode-se resumir as principais características da 

administração patrimonialista: 
 
• confusão entre a propriedade privada e a propriedade 

pública; 
• impermeabilidade à participação social-privada; 
• endeusamento do soberano; 
• corrupção e nepotismo; 
• caráter discricionário e arbitrário das decisões; 
• ausência de carreiras administrativas; 
• desorganização do Estado e da Administração; 
• cargos denominados prebendas ou sinecuras; 
• descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais; 
• poder oriundo da tradição/hereditariedade. 
 
Atenção!!! 
Dentre todas as características do patrimonialismo, a 

ausência de divisão entre a propriedade pública e a 
propriedade privada é a mais marcante. 

 
É certo que a mudança na forma de administrar o Estado 

não ocorre rapidamente, nem se dá mediante expedição de ato 
normativo afirmando que ela mudou, mas trata-se de um 
processo de transformação que poderá levar anos ou décadas. 
Quanto mais longínqua for a época referida, tanto mais 
conterá as características acima elencadas. Na medida em 
que a Administração Pública se aproxima do século XIX, 
algumas dessas características irão desaparecer. 

Essa forma de administração patrimonialista vigorou nos 
Estados, de forma predominante, até a segunda metade do 
século XIX, quando o surgimento de organizações de grande 
porte, o processo de industrialização e as demandas sociais 
emergentes forçaram os governos aadotar um novo modelo de 
administração capaz de responder tanto aos anseios dos 
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comerciantes e industriais, quanto aos da sociedade em geral. 
Em países como o Brasil, o Estado-Administração ainda teria a 
missão de alavancar o processo de desenvolvimento nacional. 

 
MODELO BUROCRÁTICO 
Em face da desorganização do Estado em termos de 

prestação de serviços públicos e da ausência de um projeto de 
desenvolvimento para a nação, aliadas à corrupção e ao 
nepotismo comuns na área pública, um novo modelo de 
administração se fazia necessário. Era preciso reestruturar e 
fortalecer a Administração Pública para que pudesse cumprir 
suas novas funções. O surgimento das organizações de grande 
porte, a pressão pelo atendimento de demandas sociais, o 
crescimento da burguesia comercial e industrial indicavam 
que o Estado liberal deveria ceder seu espaço a um Estado 
mais organizado e de cunho econômico. 

 
Atenção!!! 
Enquanto no mundo a burocracia surge envolta no 

capitalismo e na democracia, no Brasil ela surge no período 
militar e se desenvolve em plena ditadura. 

 
A Administração Pública burocrática surge na segunda 

metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma 
de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. 
Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a 
profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, o formalismo, em síntese: o poder racional-
legal. Os controles administrativos visando evitar a 
corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de 
uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos 
cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre 
necessários controles rígidos dos processos, como, por 
exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no 
atendimento a demandas (Pdrae, 1995). 

 
Atenção!!! 
A Administração Pública burocrática surgiu com a filosofia 

de combater as práticas patrimonialistas. 
 
Por outro lado, o controle – a garantia do poder do Estado 

– transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Em 
consequência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a 
noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. A 
qualidade fundamental da Administração Pública 
burocrática é a efetividade no controle dos abusos; seu 
defeito, a ineficiência, a autorreferência e a incapacidade de 
voltar-se para o serviço aos cidadãos. Este defeito, entretanto, 
não se revelou determinante na época do surgimento da 
Administração Pública burocrática porque os serviços do 
Estado eram muito reduzidos. Nessa época, o Estado limitava-
se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os 
contratos e a propriedade. 

Atuação do Estado 
Burocrático 

→ Manter a Ordem 
→ Administrar a Justiça 
→ Garantir Contratos e 

Propriedades 
 
A administração burocrática trouxe novos conceitos à 

Administração Pública: a separação entre a coisa pública e a 
privada, regras legais e operacionais previamente definidas, 
reestruturação e reorientação da administração para atender 
ao crescimento das demandas sociais e aos papéis econômicos 
da sociedade da época, juntamente com o conceito de 
racionalidade e eficiência administrativa no atendimento às 
demandas da sociedade. 

Todos os estudos a respeito da burocracia nos levam ao 
sociólogo alemão Max Weber, que no início do século XX 
escreveu suas obras a respeito da burocracia e das 
organizações burocráticas. Weber descreveu a burocracia 

como um tipo de poder ou dominação baseado na lei, no 
Direito, em que a divisão do trabalho é realizada de forma 
racional e de acordo com as normas preestabelecidas. A 
burocracia de Weber é uma organização em que as 
consequências desejadas são completamente previsíveis. 

Para Max Weber a burocracia era a “organização por 
excelência” 

 
Atenção!!! 
O caráter “racional” da burocracia significa escolher 

racionalmente os meios adequados para alcançar os fins 
desejados. 

 
A Burocracia corresponde a uma instituição 

Administrativa (pública ou privada) cujos pilares são o 
caráter legal das normas e procedimentos, a racionalidade, a 
formalidade etc. Caracterizava-se como uma forma superior 
de organização capaz de realizar, de modo eficiente e em 
grande escala, as atividades administrativas, através do 
trabalho de muitos funcionários, organizado de maneira 
racional. É um tipo de organização que proporciona a 
profissionalização de seus funcionários, visto que se 
orienta pelos princípios da competência e da meritocracia, não 
se prestando a favores pessoais de indicação política (típicos 
do patrimonialismo). 

Estudos recentes identificaram uma dupla racionalidade 
nos escritos de Weber: a formal e a substantiva. Segundo 
Hermano Thiry-Cherques (2009), a racionalidade formal é 
constituída pela calculabilidade e predicabilidade dos 
sistemas jurídico e econômico. No campo das organizações, a 
racionalidade formal está presente em aparelhos como o 
contábil e o burocrático. Implica regras, hierarquias, 
especialização, treinamento. A racionalidade substantiva é 
relativa ao conteúdo dos fins operacionais dos sistemas legal, 
econômico e administrativo. Difere da formal por ter uma 
lógica estabelecida em função dos objetivos e não dos 
processos. 

A racionalidade formal é fria, abstrata e universal, e não 
leva em conta as pessoas nem suas qualidades, pois deriva das 
normas em geral (leis, regulamentos, regras específicas). A 
racionalidade substantiva é que está atrelada aos 
resultados, aos objetivos. 

 
Racionalidade Formal → Vinculadas as Normas em 

Geral 
Racionalidade 
Substantiva 

→ Relacionadas aos 
Objetivos 

 
O termo burocracia, referindo-se a “organizações 

burocráticas”, está atrelado às grandes organizações privadas 
ou às administrações públicas. Segundo Peter Blau (1966), “a 
grande dimensão de uma organização e a grande 
complexidade de suas responsabilidades produzem a 
burocracia”. Para Max Weber (1966) “a administração 
burocrática significa, fundamentalmente, o exercício da 
dominação baseada no poder”. 

Na teoria de Max originava-se a definição de sociedade 
legal, racional ou burocrática, fundamentada em regras 
impessoais; no formalismo, na racionalidade, na definição dos 
meios e dos fins; na profissionalização do servidor público com 
carreira e hierarquia funcional. A garantia de que as normas 
seriam cumpridas provinha da autoridade institucionalizada 
pela lei, visto que o poder legal permite impor obrigações e 
normas de conduta às pessoas, pois quem governa/administra 
detém o poder legítimo sobre seus subordinados. Assim, o 
comando derivado das normas legais é tido como legítimo 
pelos subalternos. 

A administração burocrática pública era voltada para si 
mesma, perdendo a noção de sua missão básica de 
instrumento do Estado para servir à sociedade, e o controle 
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dos meios transformara-se na própria razão de ser da 
administração – tanto é que a qualidade era conceituada como 
a efetividade no controle dos abusos. 

 
Atenção!!! 
Qualidade na administração burocrática significava a 

efetividade no controle. 
 
Na verdade, Weber não conceituou a burocracia, mas 

apresentou características/dimensões que a caracterizam. 
Assim, as organizações serão ou não burocráticas, se 
apresentarem características compatíveis com as 
dimensões/características que as qualificam. Richard H. 
Hall (1966), compilando vários autores, apresenta as 
seguintes dimensões da burocracia: “hierarquia de 
autoridade; divisão do trabalho (baseado na especialização 
funcional); competência técnica; normas de procedimento 
para atuação no cargo; normas que controlam o 
comportamento dos empregados; autoridade limitada ao 
cargo; gratificação diferencial por cargo; impessoalidade dos 
contatos pessoais; separação entre propriedade e 
administração; ênfase nas comunicações escritas; e disciplina 
racional”. 

 
A burocracia apresenta as seguintes características 

principais: 
 
• Caráter legal das normas: nas organizações 

burocráticas, o poder decorre da norma legal. As normas e 
regulamentos escritos de forma exaustiva definem, 
antecipadamente, o seu funcionamento padronizado. 

• Caráter formal das comunicações: nas organizações 
burocráticas, a comunicação é realizada por escrito e de forma 
exaustiva: ao mesmo tempo em que os textos formais escritos 
asseguram a interpretação unívoca das comunicações, a forma 
exaustiva compreende todas as áreas da organização. 

• Caráter racional e divisão do trabalho: nas 
organizações burocráticas, a divisão do trabalho é horizontal e 
feita de forma racional, com vistas a assegurar a eficiência e o 
alcance dos objetivos; cada componente tem atuação restrita 
às tarefas vinculadas ao seu cargo, que, por sua vez, 
encontram-se descritas de forma clara, precisa e exaustiva. 

• Hierarquia da autoridade: nas organizações 
burocráticas, a estrutura é vertical e com muitos níveis 
hierárquicos; as chefias das áreas/departamentos/seções 
seguem uma escala em que a autoridade de cargo inferior 
obedece à autoridade de cargo superior. As regras definem a 
forma de contato entre a autoridade inferior e a superior, a fim 
de garantir a unidade de comando e evitar atritos de 
autoridade. 

• Rotinas e procedimentos padronizados: nas 
organizações burocráticas, o ocupante de cargo guia-se por 
regras e normas técnicas claras e exaustivas, com vistas ao 
alcance dos objetivos definidos pela organização. 

• Impessoalidade nas relações: nas organizações 
burocráticas, a contratação de servidores e a distribuição de 
tarefas é feita de forma impessoal; as pessoas são consideradas 
apenas pelos cargos ou funções que exercem, e os 
subordinados não obedecem a uma determinada pessoa, mas 
ao ocupante do cargo. 

• Competência técnica e meritocracia: nas organizações 
burocráticas, a contratação de pessoal se dá mediante critérios 
racionais de competência ou classificação em concursos (e não 
segundo critérios pessoais), e a promoção é por mérito e 
baseada no desempenho. 

• Especialização da administração: nas organizações 
burocráticas, há uma clara distinção entre o público e o 
privado; entre o político e o administrativo; entre a 
propriedade pública e a propriedade pessoal. Os dirigentes 

não são os donos do negócio, e o funcionário não pode se 
apossar do cargo, nem tê-lo como sua propriedade. 

• Profissionalização dos funcionários: nas organizações 
burocráticas, a administração é profissional. O funcionário 
burocrata é um especialista, e administrar é sua profissão. Os 
membros da organização são profissionais especializados nas 
atividades que exercem; recebem salários e constroem sua 
carreira ao longo dos anos. 

• Previsibilidade de funcionamento: nas organizações 
burocráticas, as normas e os regulamentos escritos e 
exaustivos preveem antecipadamente as possíveis ocorrências 
e padronizam a execução das atividades – o que assegura a 
completa previsibilidade de comportamento de seus 
membros. 

 
Atenção!!! 
- Na administração burocrática, a hierarquia é vertical, 

pois apresenta vários níveis hierárquicos, mas a divisão do 
trabalho é horizontal, por funções. 

- É normal as bancas mencionarem apenas algumas 
características para definir a burocracia, como: poder 
racional-legal, profissionalização, hierarquia, impessoalidade 
e formalismo. 

 
A teoria burocrática foi amplamente aceita na época e 

muitas de suas características foram vantajosas para as 
organizações: a racionalidade, a hierarquia, a existência de 
regras claras e normas de conduta, a profissionalização, o 
poder legal. Uma vez aplicada, isso deveria ser suficiente para 
garantir o cumprimento das regras, que, por sua vez, 
deveriam gerar eficiência. Para Robert Kaplan (1966), “o 
principal mérito da burocracia está na sua eficiência técnica, 
devido à ênfase que dá a precisão, rapidez, controle técnico, 
continuidade, discrição, e por suas ótimas quotas de 
produção”. 

A administração burocrática era considerada superior às 
demais formas de administrar. Segundo Weber (1966), 

a fonte principal da superioridade da administração 
burocrática reside no papel do conhecimento técnico que, 
através do desenvolvimento da moderna tecnologia e dos 
métodos econômicos na produção de bens, tornou-
setotalmente indispensável, indiferente que o sistema seja 
capitalista ou socialista. A burocracia tem um papel central na 
sociedade como elemento fundamental de qualquer tipo de 
administração de massa. A burocracia é superior em saber, 
tanto o da técnica quanto o dos fatos concretos, o que 
normalmente é privilégio de empresa capitalista. 

 
Atenção!!! 
- É o conhecimento técnico-profissional que garante a 

superioridade da burocracia. 
- Na época, a administração burocrática era o que havia de 

mais moderno em administração e muitas das características 
da burocracia foram, e continuam sendo, vantajosas para as 
organizações. 

 
No Brasil, a Administração Pública burocrática 

contemplou duas fases: a primeira, denominada modelo 
clássico, corresponde ao período 1930-1945. Foram 
características marcantes desse período: a ênfase na reforma 
dos meios e o autoritarismo. Foi um modelo de 
administração fechado e autorreferido, em que os fins não 
eram relevantes. O fim do Estado Novo marca o fim dessa fase. 
No período de transição já era objeto de debate a excessiva 
centralização da Administração Pública brasileira. No entanto, 
esses questionamentos somente levaram a ações concretas a 
partir do Governo JK (1956-1961), com a denominada 
administração para o desenvolvimento. A segunda fase 
estendeu-se até as vésperas da reforma gerencial, com ênfase 
no desenvolvimento da nação. 
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Atenção!!! 
A Administração Pública burocrática foi o primeiro modelo 

estruturado de Administração Pública no Brasil. 
 

Administração Burocrática 
Primeira Fase → De 1930 a 1945 
Segunda Fase → Até a Reforma Gerencial 

 
Atenção!!! 
Não confunda a burocracia com as disfunções da 

burocracia. Burocracia é o modelo constituído por Weber 
para garantir a eficiência nas organizações. Disfunções da 
burocracia correspondem ao excesso de regras e 
regulamentos, ao amontoado de papelório, à rigidez dos 
procedimentos, ao descaso pelo cliente-cidadão etc. 

 
A burocracia brasileira, no entanto, não se desenvolveu de 

forma unânime. Núcleos ótimos coexistiram com práticas 
clientelistas. Para Luciano Martins (1995), os altos escalões da 
Administração Pública seguiram essas normas e tornaram-se 
a melhor burocracia estatal da América Latina; os escalões 
inferiores foram deixados ao critério clientelista de 
recrutamento de pessoal por indicação e à manipulação 
populista dos recursos públicos. 

 
Atenção!!! 
É unânime entre os autores a ideia de que o projeto de 

desenvolvimento nacional somente foi implementado graças 
ao empenho e a competência da burocracia brasileira. 

 
Na medida em que as organizações burocráticas 

ganham importância e seus administradores se 
fortalecem, eles tendem a retirar parte do poder dos 
políticos, o que em termos de democracia poderia se tornar 
um grave problema. Esses administradores burocratas, 
segundo Bresser-Pereira (2001), “tendem a controlá-la cada 
vez mais e completamente”. 

Dois termos ainda merecem destaque quanto à burocracia: 
insulamento burocrático e engolfamento social: no 
primeiro caso a burocracia se isola, se autoprotege, e não 
permite influências políticas ou sociais em suas decisões (a 
burocracia realiza seu trabalho técnico, sem interferências); 
no segundo, a burocracia extrapola sua área de atuação e 
adentra o mundo político e social. 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE!!! 

Caro (a) Candidato (a) é neste ponto que se inicia a 
CONFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FACE 
DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, em função 
do fim do modelo burocrático e da crise fiscal. 

Outro ponto que ressaltamos são os ASPECTOS 
CONTEMPORÂNEOS DA GESTÃO PÚBLICA, constantes no 
Modelo Gerencial. 

 
MODELO GERENCIAL 
O mundo mudou, a sociedade mudou e as pessoas 

mudaram, assim como a economia das nações apresentou 
grandes mudanças e tecnologias inusitadas surgiram. A 
competitividade das nações, a eficiência na administração e a 
busca por resultados se tornaram palavras de ordem. O Estado 
político estava em crise e procurava redefinir seu papel. Era 
necessário que a Administração Pública também mudasse 
para dar conta de atender às exigências da nova ordem 
mundial, e à expansão das funções econômicas e sociais do 
Estado. 

 
Atenção!!!  
A reforma gerencial significa a introdução da cultura e das 

técnicas gerenciais modernas na Administração Pública (regra 
geral, oriundas da iniciativa privada). 

A principal fonte desse item é o Plano Diretor de Reforma 
do Aparelho do Estado de 1995 – PDRAE. 

A Administração Pública gerencial emerge na segunda 
metade do século XX, como resposta, de um lado, à expansão 
das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 
desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia 
mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas 
associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da 
Administração Pública – a necessidade de reduzir custos e 
aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como 
beneficiário – torna-se então essencial. A reforma do aparelho 
do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos 
valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços 
públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas 
organizações. 

 
Considerado 
Essencial 

Busca de 
Eficiência 

→   

Redução de 
Custos 

Dirigido 
ao 

CIDADÃO 

Aumento da 
qualidade 

→   

 
A Administração Pública gerencial constitui um avanço, e, 

até certo ponto, um rompimento com a Administração Pública 
burocrática. Isso não significa, entretanto, que negue todos os 
seus princípios. Pelo contrário, a Administração Pública 
gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva alguns 
de seus princípios fundamentais, como a admissão segundo 
rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema 
estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a 
avaliação constante de desempenho, o treinamento 
sistemático. A diferença fundamental está na forma de 
controle, que deixa de basear-se nos processos para 
concentrar-se nos resultados. 

 
Atenção!!! 
A diferença fundamental da administração gerencial 

para a burocrática está na forma de controle – que agora se 
concentra nos resultados, nos fins pretendidos. 

 
Na Administração Pública gerencial a estratégia volta-se: 

para a definição precisa dos objetivos que o administrador 
público deverá atingir em sua unidade; para a garantia de 
autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, 
materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição 
para que possa atingir os objetivos contratados; para o 
controle ou cobrança a posteriori dos resultados; 
adicionalmente, pratica-se a competição administrada no 
interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de 
estabelecer concorrência entre unidades internas. No plano 
da estrutura organizacional, a descentralização e a redução 
dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, 
afirma-se que a Administração Pública deve ser permeável à 
maior participação dos agentes privados e/ou das 
organizações da sociedade civil, e deslocar a ênfase dos 
procedimentos (meios) para os resultados (fins). 

 
Atenção!!! 
O caminho escolhido para melhorar os serviços e os 

resultados da administração foi: definição clara de objetivos; 
maior autonomia dada aos gerentes para obtenção desses 
resultados; e deslocamento do controle para avaliar os 
resultados finais das ações. 

 
A Administração Pública gerencial inspira-se na 

administração de empresas privadas, mas não pode ser 
confundida com esta. Enquanto a receita das empresas 
depende dos pagamentos que os clientes fazem livremente na 
compra de seus produtos e serviços, a receita do Estado deriva 
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de impostos, ou seja, de contribuições obrigatórias, sem 
contrapartida direta. Enquanto o mercado controla a 
administração das empresas, a sociedade – por meio de 
políticos eleitos – controla a Administração Pública. Enquanto 
a administração de empresas está voltada para o lucro 
privado, para a maximização dos interesses dos acionistas, 
esperando que, através do mercado, o interesse coletivo seja 
atendido, a Administração Pública gerencial está explícita e 
diretamente voltada para o interesse público. 

 
Atenção!!! 
A administração gerencial aplicada na Administração 

Pública não é a mesma da iniciativa privada, haja vista as 
particularidades que permeiam a Administração Pública. Em 
outras palavras: a administração gerencial privada foi 
adaptada à realidade pública. 

 
Neste último ponto, como em muitos outros 

(profissionalismo, impessoalidade etc.), a Administração 
Pública gerencial não se diferencia da Administração Pública 
burocrática. Na burocracia pública clássica existe uma noção 
muito clara e forte do interesse público. A diferença, porém, 
está no entendimento do significado do interesse público, 
que não pode ser confundido com o interesse do próprio 
Estado. Para a Administração Pública burocrática, o interesse 
público é frequentemente identificado com a afirmação do 
poder do Estado. Ao atuarem sob este princípio, os 
administradores públicos terminam por direcionar uma parte 
substancial das atividades e dos recursos do Estado para o 
atendimento das necessidades da própria burocracia. O 
conteúdo das políticas públicas é relegado a um segundo 
plano. A Administração Pública gerencial nega essa visão do 
interesse público, relacionando-o com o interesse da 
coletividade e não com o do aparato do Estado. 

 
Atenção!!! 
O Pdrae afirma que a administração gerencial: até certo 

ponto é um rompimento com a administração burocrática, e 
afirma também que, em muitos pontos, não se diferencia da 
administração burocrática. Claro! Rompe com o que é 
contrário à nova forma de administrar e não se diferencia 
dos pontos com os quais concorda! 

 
A Administração Pública gerencial vê o cidadão como 

contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços. Os 
resultados das ações do Estado são considerados bons – não 
porque os processos administrativos estão sob controle e são 
seguros, como quer a Administração Pública burocrática, mas 
porque as necessidades do cidadão-cliente estão sendo 
atendidas. 

 
Atenção!!! 
Atualmente tem-se uma dimensão ainda maior do cidadão: 

a de titular da coisa pública. Assim, o cidadão é ao mesmo 
tempo: usuário, financiador e titular da coisa pública. 

 
Uma visão realista da reconstrução do aparelho do Estado, 

em bases gerenciais, deve levar em conta a necessidade de 
equacionar as assimetrias decorrentes da persistência de 
aspectos patrimonialistas na administração contemporânea, 
bem como dos excessos formais e anacronismos do modelo 
burocrático tradicional. Para isso, é fundamental ter clara a 
dinâmica da administração racional-legal ou burocrática. Não 
se trata simplesmente de descartá-la, mas sim de considerar 
os aspectos em que está superada e as características que 
ainda se mantêm válidas como formas de garantir efetividade 
à Administração Pública. O modelo gerencial tornou-se 
realidade no mundo desenvolvido quando, através da 
definição clara de objetivos para cada unidade da 
administração, da descentralização, da mudança de estruturas 

organizacionais e da adoção de valores e de comportamentos 
modernos no interior do Estado, se revelou mais capaz de 
promover o aumento da qualidade e da eficiência dos 
serviços sociais oferecidos pelo setor público. 

 
Atenção!!! 
A administração gerencial tornou-se realidade no 

mundo – no Brasil ainda se encontra em fase de 
implementação. 

 
O Caderno Mare n° 01 menciona as principais 

características da Administração Pública gerencial 
(também chamada de nova Administração Pública): 

• orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou 
cidadão-cliente; 

• ênfase no controle dos resultados através dos contratos 
de gestão; 

• fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia 
estatal, organizada em carreiras de Estado, e valorização do 
seu trabalho técnico e político de participar, juntamente com 
os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das políticas 
públicas; 

• separação entre as secretarias formuladoras de políticas 
públicas, de caráter centralizado, e as unidades 
descentralizadas, executoras dessas mesmas políticas; 

• distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as 
Agências Executivas, que realizam atividades exclusivas de 
Estado, por definição monopolistas, e os serviços sociais e 
científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado 
não está envolvido; 

• transferência para o setor público não estatal dos 
serviços sociais e científicos competitivos; 

• adoção cumulativa dos mecanismos de controle social 
direto para controlar as unidades descentralizadas: do 
contrato de gestão em que os indicadores de desempenho 
sejam claramente definidos e os resultados medidos; e da 
formação de quase mercados em que ocorre a competição 
administrada; 

• terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que 
passam a ser licitadas competitivamente no mercado. 

Certamente é importante destacar quais são as 
características da administração gerencial, porém mais 
importante ainda é compará-las com as características da 
administração burocrática, colocando-as lado a lado, e 
analisando suas diferenças. 

 

Item 
Modelo 

Burocrático 
Modelo 

Gerencial 

Teoria Aplicada 

Teoria Burocrática 
de Max Weber 
(formalismo, 
racionalidade, 
impessoalidade etc.) 

Teoria 
Contemporânea 
de Administração 
de Empresas 
(flexibilidade, 
eficiência, eficácia, 
efetividade etc.) 

Motivação 

Combate ao 
Patrimonialismo 
(corrupção e 
nepotismo) 

Combate a 
Burocracia 
(ineficiência e 
rigidez excessiva) 

Marcos 
Históricos 

1ª Fase: 1930-1945 
– Burocracia 
clássica Criação do 
DASP-1936/1938 2ª 
Fase: 1945 – até 
reforma gerencial 
de 1995 

1967 – Primeiro 
Momento com o 
DL 200 CF/1988 – 
retrocesso 
Burocrático 1995 
– Plano Diretor de 
Reforma do 
Aparelho de 
Estado 
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Papel do Estado 
Desenvolvimentista 
(Estado 
empresário) 

Coordenação, 
Regulação, 
Fomento 

Tipo de 
Administração 

Direta 
Indireta (atuação 
predominante) 

Foco 
Autorreferida 
(processos e 
tarefas) 

Usuário-Cidadão 

Ênfase 
Meios → Estrutura 
Organizacional 

Fins → Resultados 

Principais 
Ideias 

Centralização 
Política e 
Administrativa 

Descentralização: 
Política para 
Estados e 
Municípios, e 
Descentralização 
Administrativa, 
Delegação e 
Outorga 

Formalismo e 
Padronização 

Mais autonomia 
para Gerentes e 
Servidores 

Normas e 
Regulamentos 
escritos 

Incentivo a 
Inovação 

Estrutura 
Hierárquica Rígida 

Estrutura 
Hierárquica 
Flexível – com 
redução de níveis 

Critério Técnico de 
Seleção – 
profissionalismo 

Critério Técnico de 
Seleção – 
profissionalismo 

Competência 
Técnica e 
Meritocracia 

Competência 
Técnica e 
Meritocracia 

Controle a priori dos 
processos 

Controle a 
posteriori 

Ideias 

Centralização 
Política e 
Administrativa 

Descentralização: 
Política para 
Estados e 
Municípios, e 
Descentralização 
Administrativa, 
Delegação e 
Outorga 

Formalismo e 
Padronização 

Mais autonomia 
para Gerentes e 
Servidores 

Normas e 
Regulamentos 
escritos 

Incentivo a 
Inovação 

Estrutura 
Hierárquica Rígida 

Estrutura 
Hierárquica 
Flexível – com 
redução de níveis 

Critério Técnico de 
Seleção – 
profissionalismo 

Critério Técnico de 
Seleção – 
profissionalismo 

Competência 
Técnica e 
Meritocracia 

Competência 
Técnica e 
Meritocracia 

Controle a priori dos 
processos 

Controle a 
posteriori dos 
resultados 

Separação de 
Interesses – Público 
× Privado 

Separação de 
Interesses – 
Público × Privado 

Qualidade 

Satisfação de seus 
interesses: bem; 
Satisfação dos 
interesses da 
Organização: 
razoavelmente; 
Satisfação dos 
interesses dos 
Usuários: 
toleravelmente 

Satisfação das 
necessidades do 
Usuário-Cidadão 

Ações para 
Qualidade 

Melhora dos 
Processos de acordo 
com decisão dos 
Órgãos Centrais 

Melhora 
permanente dos 
Processos de 
acordo com as 
demandas da 
sociedade 

 

Comparações dos 
Resultados com 
outras 
organizações 

Programas 
Sucessivos de 
Qualidade com 
Comitê de Apoio 
aos Órgãos e 
Entidades 

Gestão de RH 

Alto grau de 
Controle e 
Padronização 
profissional, com 
Clara Divisão do 
Trabalho 

Políticas Gerais a 
Cargo do Poder 
Central – com 
ampliação da 
Autonomia dos 
gerentes 

Autoridade 
compartilhada em 
certo grau (nível 
central) 

Descentralização 
para moldar o 
funcionalismo às 
exigências reais do 
serviço 

Estrutura Tripartite: 
corpo político 
orientador; agência 
de supervisão das 
práticas; e órgão 
específico para 
controle financeiro 

Gestão da 
Informação e do 
Conhecimento, e 
Implementação de 
Sistema de 
Informação e de 
Administração 
Financeira 
sofisticados para 
controle de custos 

Algum mecanismo 
de Coordenação 

Treinamento para 
administrar 
sistemas e tomar 
decisões que 
afetam a gestão de 
RH 

Pequeno grau de 
Desconcentração 

Remuneração por 
Desempenho 
(teoria) Carreiras 
Horizontais, 

Emprego estável – 
ingresso por 
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concurso (em regra) 
e promoção por 
antiguidade 

Capacitação 
continuada, 
Realocação de 
Servidores 
conforme 
necessidades 

Tecnologia da 
Informação – TI 

Componente 
Instrumental – na 
busca de eficiência e 
no controle 

Estratégico – com 
desenhos de novos 
processos e 
modelos de 
relacionamento 
entre governos, e 
com clientes, 
fornecedores, 
cidadãos e demais 
agentes 

Administração 
da Tl 

Administração de 
Sistemas de 
Informação e 
Administração dos 
Recursos da 
Informação 

Administração de 
Tecnologia da 
Informação na Era 
da Informação 

Governo 
Eletrônico 

Utilização dos 
Recursos de TI no 
aumento da 
eficiência e da 
eficácia das ações 
internas de natureza 
operacional 

Utilização dos 
recursos de TIC 
para aumento da 
eficiência, eficácia 
e efetividade de 
toda a natureza; 
para formulação 
de políticas; para 
prestação de 
serviços (internet, 
telefone etc.); para 
aumento das 
práticas 
democráticas e do 
exercício da 
cidadania 

Estrutura 
Organizacional 

Estruturas 
Burocráticas e 
Hierarquizadas 

Estruturas Menos 
Hierarquizadas e 
Estruturas em 
Redes 

Estado/Governo 
Estado/Governo 
Burocrático 

Estado-Rede 

Comunicação Instrumental Participativa 

Planejamento 
Estratégico 

Centralizado Democrático 

Fonte: LORIGADOS, Wilson; LIMA, Fernanda T; SANCHEZ 
Alessandra. Administração Pública Planejamento e Gestão. Pró-
Concursos, 2003 – com diversas adaptações. 

 
Questões 

 
01. (TCM-SP - Agente de Fiscalização - Administração – 

FGV/2015) A administração pública gerencial surgida no final 
do século passado tem como fundamento o pressuposto de 
que: 

(A) atividades regulares necessárias aos objetivos da 
estrutura governada são distribuídas de forma fixa como 
deveres oficiais; 

(B) princípios da hierarquia dos postos e dos níveis de 
autoridade significam um sistema ordenado de subordinação, 
com supervisão dos postos inferiores pelos superiores; 

(C) autonomia na gestão de recursos humanos, materiais e 
financeiros é necessária para colocar foco na qualidade e 
produtividade do serviço público; 

(D) autoridade se distribui de forma estável, sendo 
delimitada pelas normas relacionadas com os meios de 
coerção; 

(E) pessoas que atuam na administração pública têm 
qualificações previstas por um regulamento geral, e são 
empregadas somente por meio de concurso público. 

 
02. (TCE-CE - Técnico de Controle Externo-

Administração – FCC/2015) A Administração pública 
gerencial emergiu na segunda metade do século passado como 
estratégia para tornar a gestão pública mais eficiente. A 
Administração pública gerencial 

(A) propôs a redução dos custos transferindo ao Estado a 
execução de serviços privados e centralizando a tomada de 
decisão.  

(B) buscou organizar o serviço público por meio de 
sanções no caso de descumprimento das regras e 
procedimentos estabelecidos para os servidores.  

(C) diminuiu a morosidade na prestação dos serviços 
públicos por meio do estabelecimento de regras e 
procedimentos detalhados para cada etapa da implementação 
das políticas públicas.  

(D) aumentou a eficiência da gestão dos serviços públicos 
ao estabelecer remuneração por desempenho para os 
servidores que exercem suas funções de forma estritamente 
profissional, respeitando o devido distanciamento do cidadão.  

(E) atribuiu ao Estado o papel de regulador e delegou parte 
da execução dos serviços públicos à Administração indireta, às 
organizações sociais e à iniciativa privada. 

 
03. (TCE-CE - Analista de Controle Externo-Auditoria 

Governamental – FCC/2015) A Administração pública 
burocrática  

(A) caracteriza-se pelo controle rígido, exercido 
prioritariamente por indicadores de gestão.  

(B) baseia-se no princípio do mérito profissional e enfatiza 
a definição de metas para a atuação dos servidores públicos e, 
consequentemente, a sua progressão na carreira.  

(C) baseia-se no princípio do mérito profissional e enfatiza 
a importância do cumprimento de regras e procedimentos 
rígidos.  

(D) baseia-se no princípio do mérito profissional e atribui 
grau limitado de confiança aos servidores e políticos, 
recomendando, para isso, o contrato de gestão.  

(E) foi adotada em substituição à Administração 
patrimonial, que distinguia o patrimônio público do 
patrimônio privado. 

 
04. (TRE-GO - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

– CESPE/2015) Julgue o item seguinte referente à evolução 
dos modelos de administração pública.  

O modelo burocrático foi adotado por diversos países em 
substituição ao modelo patrimonialista de administração 
pública, no qual o patrimônio público não se distinguia do 
privado 

(    ) Certo          (    ) Errado 
 
05. (TRE-GO - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

– CESPE/2015) Julgue o item seguinte referente à evolução 
dos modelos de administração pública. 

Nas gestões que adotaram os modelos gerenciais de 
administração pública, os quais surgiram como uma fase de 
modernização do modelo burocrático, o Estado permaneceu 
responsável pela formulação e execução de serviços prestados 
à sociedade de forma direta 

(    ) Certo          (    ) Errado 
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06. (SEFAZ-PI - Analista do Tesouro Estadual – 
FCC/2015) Entre as características do modelo de gestão 
administrativa patrimonialista pode ser apontado, em uma 
análise crítica, 

(A) a ausência de carreiras administrativas, bem assim de 
clara distinção entre patrimônio público e privado. 

(B) o excesso de verticalização e padronização dos 
procedimentos. 

(C) a estrutura hierárquica inflexível, afastando a 
meritocracia e propiciando o abuso de poder pela autoridade 
central. 

(D) o apego exagerado às regras, privilegiando a forma em 
detrimento do interesse do cidadão. 

(E) a excessiva ênfase no conceito de supremacia do 
interesse público sobre o privado, colocando o administrado a 
serviço do Estado e não o contrário. 

 
07. (TRT-3ª Região – Técnico Judiciário – FCC/2015) A 

Administração pública deve nortear sua conduta baseada em 
certos princípios. Assim, entre os princípios expressamente 
informados na Constituição Federal, NÃO se incluem os 
princípios da 

(A) moralidade e eficiência. 
(B) legalidade e publicidade. 
(C) entidade e indisponibilidade. 
(D) impessoalidade e publicidade. 
(E) legalidade e moralidade. 
 
08. (DPE-MT – Assistente Administrativo – FGV/2015) 

A respeito dos princípios da Administração Pública, assinale V 
para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(  ) O princípio da continuidade estabelece que os serviços 
públicos não podem ser paralisados, pois as necessidades da 
população são incessantes.  

(  ) O princípio da impessoalidade significa que qualquer 
atividade da gestão pública deve ser dirigida a todos os 
cidadãos.  

(  ) O princípio da moralidade determina que os atos da 
gestão pública são condicionados por princípios éticos.  

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e V. 
(B) V, V e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e V. 
 
09. (TJ-SC – Analista Administrativo – FGV/2015) A 

Administração Pública brasileira é regida por princípios 
definidos na Constituição de 1988. Estes determinam 
condições para o bom funcionamento do aparelho do Estado e 
órgãos públicos, orientando principalmente a ação dos 
servidores públicos no exercício de suas funções. O servidor 
que, no exercício de sua função, realiza ações legais de forma 
oculta ou interfere na fiscalização de qualquer tipo de 
atividade contraria o princípio da: 

(A) legalidade; 
(B) impessoalidade; 
(C) moralidade; 
(D) publicidade; 
(E) eficiência. 

 
10. (TRT 38ª Região – GO- Analista Judiciário - Área 

Administrativa – FCC/2013) A Administração pública tem 
como finalidade  

(A) a prestação de serviços aos cidadãos. 
(B) a conservação e aprimoramento de bens públicos. 
(C) a limitação dos princípios jurídicos que regem os 

órgãos, os agentes e as atividades públicas. 
(D) a ampliação da estrutura constitucional do Estado. 

(E) o estabelecimento de alicerces da formalidade e da 
materialidade. 

 
11. (STJ - Analista Judiciário - Administrativa – 

CESPE/2015) Com relação à evolução da administração 
pública e à reforma do Estado, julgue o item a seguir. 

Inspirada no gerencialismo inglês, a reforma do Estado 
brasileiro deflagrada em 1995 teve como principal objetivo 
manter as contas públicas equilibradas e reduzir o poder da 
ação gerencial do Estado. 

(     ) Certo                (     ) Errado 
 
12. (AL-GO - Assistente Legislativo - Assistente 

Administrativo - CS-UF/2015) Na década de 1930, com o 
nascimento da República Nova, houve uma tentativa de 
profissionalizar a Administração Pública brasileira com a 
criação do Departamento de Administração do Serviço Público 
- DASP. Por intermédio do DASP, promoveu-se a estruturação 
básica do aparelho administrativo instituindo-se, por exemplo, 
o concurso público e as regras para admissão. Tal modelo 
buscou modernizar a máquina pública e ficou conhecido como 

(A) modelo burocrático. 
(B) modelo patrimonialista. 
(C) modelo gerencial. 
(D) modelo do novo serviço público. 
 
13. (SEFAZ-PI - Analista do Tesouro Estadual – 

FCC/2015) A criação do Departamento Administrativo do 
Serviço Público - DASP foi um marco importante na 
Administração pública federal, com a introdução de 
características de administração 

(A) gerencial, com foco na gestão de resultados. 
(B) burocrática, com ênfase na centralização e 

reorganização da Administração, gestão de pessoal e 
racionalização de procedimentos. 

(C) empreendedora, com ênfase na atuação de fomento. 
(D) patrimonialista, com ampla criação de órgãos e 

entidades governamentais. 
(E) pré-Gerencial, com a introdução de conceitos de 

avaliação de desempenho. 
 
14. (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal – 

CESPE/2014) A respeito da evolução da administração 
pública no Brasil após 1930, julgue o item seguinte. 

O Decreto-lei n.º 200/1967, estatuto básico da reforma 
administrativa do governo militar, reafirmou a importância do 
planejamento entendido sob uma ótica tecnicista. 

(     ) Certo                (     ) Errado 
 
15. (SUFRAMA - Analista Técnico – Administrativo – 

CESPE/2014) Acerca da evolução da administração pública 
no Brasil, julgue os itens a seguir. 

A primeira reforma na administração pública brasileira 
ocorreu na década de 1930, durante o governo de Getúlio 
Vargas, e promovia a racionalidade técnica e a burocratização 
do Estado 

(     ) Certo                (     ) Errado 
 
16. (FBN - Assistente Administrativo - Ano: FGV/2013) 

Administração Pública é o conjunto harmônico de princípios 
jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades 
públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente 
os fins desejados pelo Estado.  

Assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se 
divide o conceito de Administração Pública.  

(A) Objetivo e funcional. 
(B) Material e funcional. 
(C) Objetivo e subjetivo. 
(D) Subjetivo e orgânico. 
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17. (TJ-RO - Analista Judiciário – Administração – 
CESPE/2012) A respeito da administração pública no Brasil, 
assinale a opção correta. 

(A) O Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP) foi criado com o objetivo de fiscalizar o controle 
burocrático realizado nas instituições. 

(B) A administração pública, no seu aspecto formal, é o 
elenco de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos 
do Governo. 

(C) A administração pratica atos de governo com maior ou 
menor autonomia. 

(D) Cabe ao gestor da administração pública realizar 
quaisquer atividades desde que não conste dispositivo legal 
que proíba. 

(E) A substituição da administração pública burocrática 
pela administração pública gerencial deu-se em virtude da 
incompatibilidade daquela administração com o capitalismo 
industrial e com as democracias parlamentares surgidas no 
século XIX. 

 
18. (TRE-PR - Analista Judiciário - Área Administrativa 

– FCC/2012) Com relação à conceituação da Administração 
Pública, considere as afirmativas a seguir:  

I. É o conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela 
função política do Estado, ou seja, compreende as atividades 
típicas dos três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário.  

II. A Administração não pratica atos de governo; pratica tão 
somente atos de execução, com maior ou menor autonomia 
funcional, segundo a competência dos órgãos e de seus 
agentes.  

III. Administração Pública abrange as atividades exercidas 
pelas entidades, órgãos e agentes incumbidos de atender 
concretamente às necessidades coletivas.  

IV. Os poderes da Administração Pública são eminen- 
temente instrumentais, ou seja, são instrumentos conferidos à 
Administração e utilizados exclusivamente com a finalidade de 
satisfazer o interesse público.  

V. À Administração Pública faculta-se agir somente de 
acordo com a Lei ou maneira a não afrontá-la, isto é, pode fazer 
tudo aquilo que a Lei não proíbe.  

Está correto o que se afirma em  
(A) II e V, apenas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, III, IV e V, apenas. 
(E) I, II, III e IV, apenas. 
 
19. (MPE-ES - Agente Técnico – Administrador – 

VUNESP/2013) No sentido objetivo, material ou funcional, a 
expressão Administração Pública compreende 

(A) os entes que exercem a atividade administrativa. 
(B) as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos 

incumbidos de exercer a atividade administrativa. 
(C) os órgãos administrativos e os órgãos governamentais. 
(D) em sentido estrito, apenas os órgãos administrativos. 
(E) a natureza da atividade exercida pelos entes que 

realizam a atividade administrativa. 
 

Respostas 
 
01. Resposta: C. 
Na Administração Pública gerencial a estratégia volta-se: 

para a definição precisa dos objetivos que o administrador 
público deverá atingir em sua unidade; para a garantia de 
autonomia do administrador na gestão dos recursos 
humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à 
disposição para que possa atingir os objetivos contratados; 
para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados; 
adicionalmente, pratica-se a competição administrada no 

interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de 
estabelecer concorrência entre unidades internas. 

 
02. Resposta: E. 
Entre as principais característica do Modelo Gerencial 

estão: 
• orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou 

cidadão-cliente; 
• ênfase no controle dos resultados através dos contratos 

de gestão; 
• fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia 

estatal, organizada em carreiras de Estado, e valorização do 
seu trabalho técnico e político de participar, juntamente com 
os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das políticas 
públicas; 

• separação entre as secretarias formuladoras de políticas 
públicas, de caráter centralizado, e as unidades 
descentralizadas, executoras dessas mesmas políticas; 

• distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as 
Agências Executivas, que realizam atividades exclusivas de 
Estado, por definição monopolistas, e os serviços sociais e 
científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado 
não está envolvido; 

• transferência para o setor público não estatal dos 
serviços sociais e científicos competitivos; 

• adoção cumulativa dos mecanismos de controle social 
direto para controlar as unidades descentralizadas: do 
contrato de gestão em que os indicadores de desempenho 
sejam claramente definidos e os resultados medidos; e da 
formação de quase mercados em que ocorre a competição 
administrada; 

• terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, 
que passam a ser licitadas competitivamente no mercado. 

 
03. Resposta: C. 
Para responder essa questão devemos lembrar que a 

Administração Pública burocrática surgiu na segunda metade 
do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de 
combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. 
Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a 
profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, o formalismo, em síntese: o poder racional-
legal. Os controles administrativos visando evitar a 
corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de 
uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos 
cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre 
necessários controles rígidos dos processos, como, por 
exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no 
atendimento a demandas (Pdrae, 1995). 

Desta forma, deixa claro que baseia-se no princípio do 
mérito profissional e enfatiza a importância do cumprimento 
de regras e procedimentos rígidos. 

 
04. Resposta: Certo. 
A questão apresenta uma afirmativa que apresenta, de 

forma correta e sintetizada, a adoção do Modelo Burocrático, 
que em face da desorganização que o Estado vivia, em termos 
de prestação de serviços públicos e da ausência de um projeto 
de desenvolvimento para a nação, aliadas à corrupção e ao 
nepotismo comuns na área pública, um novo modelo de 
administração se fazia necessário. Substituindo desta forma o 
Modelo Patrimonialista que não apresentava distinção entre a 
administração de bens públicos e bens particulares: tudo que 
existia nos limites territoriais de seu “reinado” era tido como 
domínio do soberano, que podia utilizar livremente os bens 
sem qualquer prestação de contas à sociedade. 

 
05. Reposta: Errado. 
Pelo contrário ao afirmado na questão, o Modelo Gerencial 

aplicou a transferência para o setor público não estatal dos 
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serviços sociais e científicos competitivos e a terceirização das 
atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas 
competitivamente no mercado. 

 
06. Resposta: A. 
O Modelo Patrimonialista e marcado pela desorganização 

sem a definição das carreiras administrativas do Estado e sem 
qualquer distinção entre a administração de bens públicos e 
bens particulares. 
 

07. Resposta C. 
Lembrem-se do macete: LIMPE - L (legalidade), I 

(impessoalidade), M (moralidade), P (publicidade) e E 
(eficiência). 

 
08. Resposta: A. 
Princípio da continuidade: via de regra, os serviços 

públicos não podem ser interrompidos, não podem ser 
paralisados. Exemplo da exceção é a INADIMPLÊNCIA. 

Princípio da impessoalidade: abrange os princípios da 
finalidade (a administração pública deve buscar a satisfação 
do interesse público) e isonomia (tratar os iguais de maneira 
igual e os desiguais de forma desigual). 

Princípio da moralidade: O administrador deve respeitar 
aos princípios éticos. Sendo assim, deve cumprir seu dever 
funcional de acordo como manda a lei, respeitando a 
moralidade administrativa. 

 
09. Resposta: D. 
O princípio da publicidade significa que a administração 

tem o dever de manter plena transparência de todos os atos 
que praticar e de todos os seus comportamentos, inclusive de 
oferecer informações que estejam armazenadas em seus 
bancos de dados, quando sejam solicitadas, em razão dos 
interesses que ela representa quando atua.  

 
10. Resposta A. 
A Administração Pública tem como fim a realização do bem 

comum, atendendo ao interesse da coletividade, desde a 
proteção das fronteiras, segurança da paz, até as mínimas 
necessidades comuns das pessoas. 

 
11. Resposta: ERRADO. 
O Plano Diretor da Reforma do Estado inovava ao propor a 

substituição do modelo burocrático weberiano pelo 
modelo de administração gerencial. Não reduziu o poder de 
ação gerencial do Estado e sim aumentou esse poder por meio 
da atribuição das atividades de execução a entidades 
descentralizadas, na forma de autarquias, fundações e 
empresas estatais. 

 
12. Resposta: A. 
Com o objetivo de realizar a modernização administrativa, 

foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público 
– Dasp, em 1936 período em que ocorria a reforma 
burocrática, tornando o Dasp conhecido como modelo 
burocrático. 

 
13. Resposta: B. 
Os principais objetivos do DASP podem ser assim 

resumidos: centralizar e reorganizar a administração pública 
mediante ampla reforma; definir política para a gestão de 
pessoal; e racionalizar métodos, procedimentos e processos 
administrativos em geral. 

 
14. Resposta: CERTO. 
O planejamento era o princípio dominante do Decreto-lei 

n.º 200/1967 e por este motivo é retratado pela sua 
reafirmação do Planejamento, sob uma ótica tecnicista. 

 

15. Resposta: CERTO. 
A empreendida no Governo Vargas por Maurício Nabuco e 

Luiz Simões Lopes, em 1930 promoveu a racionalização 
técnica que se traduziu no surgimento das primeiras carreiras 
burocráticas e na tentativa de adoção do concurso como forma 
de acesso ao serviço público. A implantação da Administração 
Pública burocrática é uma consequência clara da emergência 
de um capitalismo moderno no país. 

 
16. Resposta: C. 
• O sentido subjetivo/formal/orgânico: corresponde ao 

conjunto de pessoas jurídicas e órgãos públicos criado para 
realizar a função administrativa do Estado, cujas atividades 
são desempenhadas pelos seus agentes – portanto, nesse 
sentido, temos as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, 
as pessoas jurídicas da Administração indireta, os órgãos da 
Administração direta e os agentes públicos. 

• O sentido Objetivo/Material/Funcional: corresponde à 
função administrativa propriamente dita e às atividades 
necessárias à prestação dos serviços públicos em geral. Nesse 
conceito, inclui-se tanto a função administrativa 
desempenhada pelo Governo (decisões de governo), quanto as 
desempenhadas pelos órgãos e demais entes públicos 
(decisões administrativas e ações de execução). 

 
17. Resposta: B. 
O sentido subjetivo/formal/orgânico: corresponde ao 

conjunto de pessoas jurídicas e órgãos públicos criado para 
realizar a função administrativa do Estado, cujas atividades 
são desempenhadas pelos seus agentes – portanto, nesse 
sentido, temos as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, 
as pessoas jurídicas da Administração indireta, os órgãos da 
Administração direta e os agentes públicos. 

 
18. Respostas: C. 
A Administração compreende todo o aparato existente 

(estrutura e recursos; órgãos e agentes; serviços e atividades) 
à disposição dos governos para a realização de seus objetivos 
políticos e do objetivo maior e primordial do Estado: a 
promoção do bem comum da coletividade. 

Em sentido amplo compreende: o governo (que toma as 
decisões políticas), a estrutura administrativa e a 
administração (que executa essas decisões). Em sentido 
estrito compreende apenas as funções administrativas de 
execução dos programas de governo, prestação de serviços e 
demais atividades. 

 
19. Resposta: E. 
O sentido Objetivo/Material/Funcional: corresponde à 

função administrativa propriamente dita e às atividades 
necessárias à prestação dos serviços públicos em geral. Nesse 
conceito, inclui-se tanto a função administrativa 
desempenhada pelo Governo (decisões de governo), quanto as 
desempenhadas pelos órgãos e demais entes públicos 
(decisões administrativas e ações de execução). 

 

 
 
A separação dos poderes é atribuída ao filósofo grego 

Aristóteles que, em sua obra “Política” defendeu que o 
Soberano exercia três diferentes funções, quais sejam: a de 
editar normas gerais que devem ser obedecidas por todos, a de 
aplicar essas normas aos casos concretos e a de julgar. 

Destaque-se que, embora distinga as funções, o filósofo não 
as separava, haja vista o fato de todas serem exercidas por uma 
única pessoa – Soberano – logo, há a concentração do poder. 

4. O Sistema de Freios e 
Contrapesos 
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Montesquieu por meio de sua obra “O Espírito das Leis” 
aprimorou a divisão feita por Aristóteles ao defender que as 
três funções deveriam ser exercidas por órgãos distintos, ou 
seja, ele pregava a desconcentração do poder. Afirmava ainda 
que esses órgãos deveriam ser dotados de autonomia e 
independência. 

Deve-se também lembrar o importante papel da Revolução 
Gloriosa, na Inglaterra que originou o Bill of Rights, documento 
inspirado nas ideias de John Locke que separou e limitou os 
poderes do rei e do parlamento, conferindo ainda 
independência aos juízes. 

A principal função da separação dos poderes é também 
limitá-los de forma que não haja concentração nas mãos de 
uma só pessoa. Uma vez separados, minimiza-se os abusos e 
garante-se os direitos fundamentais do homem, 
principalmente os que reportam à liberdade, por isso mesmo, 
esse sistema é também chamado de sistema de freios e 
contrapesos. 

Dalmo de Abreu Dallari explica que pelo sistema de freios 
e contrapesos, o Poder Legislativo somente edita atos gerais, 
ou seja, regras gerais e abstratas que, quando são formuladas 
não se sabe quem irão atingir, logo, o Legislativo não atua 
concretamente na vida social, o que o impede de cometer 
qualquer ato de abuso de poder. Uma vez que a norma geral é 
emitida, o Poder Executivo executa os chamados atos 
especiais, ou seja, aplica as normas abstratas aos casos 
concretos, porém, embora possua meios concretos para agir, 
esse poder está impossibilitado de agir discricionariamente, 
uma vez que fica limitado pelos atos gerais emitidos pelo 
Poder Legislativo. 

Havendo qualquer abuso ou tentativa de abuso, o Poder 
Judiciário se manifesta no sentido de fiscalizar e punir. 

A Constituição Federal brasileira adotou a teoria da 
separação dos poderes na forma tripartida, ou seja, os poderes 
são separados em três: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Todos independentes e harmônicos entre si, conforme prega o 
art. 2º, vejamos: 

 
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.” 

 
Dentro dessa divisão cada poder possui funções típicas e 

atípicas.  
 
As funções típicas são aquelas predominantes em um 

dado poder, ou seja, são as funções inerentes à natureza de 
determinado órgão. Ex.: a função típica do Poder Legislativo é 
legislar. 

 
As funções atípicas, por sua vez, são aquelas que tem 

natureza de outro poder. Tendo sido usado o Poder Legislativo 
como exemplo, tem-se que suas funções atípicas são as 
executivas e as jurisdicionais, atividades próprias dos poderes 
Executivo e Judiciário respectivamente. 

Ex.: A Constituição Federal conferiu competência para o 
Senado julgar o Presidente da República nos crimes de 
responsabilidade. O Senado é órgão do Poder Legislativo e, por 
meio dessa competência constitucional está realizando a 
função jurisdicional. 

Não há que se falar em ferimento à independência e 
harmonia dos poderes por meio das funções atípicas, haja vista 
que elas são criadas justamente para assegurá-las. Caso assim 
não fosse um poder ficaria dependente do outro. Imagine que 
o Poder Judiciário para abrir concurso público, precisasse que 
o Poder Legislativo redigisse o edital. Como se sabe o edital é 
lei e a função legislativa é típica do Poder Legislativo. Se não 
fosse o fato de os poderes possuírem as funções atípicas um 
ficaria dependente do outro para realizar suas próprias 

funções e, nesse caso haveria afronta ao disposto no art. 2º da 
Constituição. 

Alguns doutrinadores criticam a expressão “tripartição de 
poderes” haja vista o poder não ser dividido, posto que esse é 
uno, indivisível e indelegável. Para eles o que se divide são as 
funções que cada poder exerce por meio de seus órgãos. 

Vigora entre os três poderes o princípio da 
indelegabilidade das atribuições, ou seja, os poderes não 
podem delegar suas funções para outro ou outros. Contudo, é 
possível que um órgão exerça atribuições de outro quando 
houver previsão expressa na Constituição Federal. 

 
Separação de poderes. Mecanismos de freios e 

contrapesos. 
 
O tema da separação de poderes tem sido objeto de 

considerações ao longo da história por grandes pensadores e 
jurisconsultos, dentre os quais podemos citar Platão, 
Aristóteles, Locke, Montesquieu, entre outros, que culminaram 
no modelo tripartite conhecido atualmente, inclusive como 
princípio constitucional no ordenamento jurídico brasileiro 
(artigo 2º), também utilizado na maioria das organizações de 
governo das democracias ocidentais, consagrado com a 
inserção do artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, nos idos de 1789. O modelo tripartite 
atual consiste em atribuir a três órgãos independentes e 
harmônicos entre si as funções Legislativa, Executiva e 
Judiciária. 

Essa teoria da separação de poderes em corrente tripartite, 
foi esboçado primeiramente por Aristóteles em sua obra “A 
Política”, em que admitia existir três órgãos separados a quem 
cabiam as decisões do Estado. Eram eles o poder Deliberativo, 
o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Posteriormente, Locke 
em sua obra “Segundo Tratado sobre o Governo Civil”, 
concebendo o Poder Legislativo como sendo superior aos 
demais, que inclusive estariam subordinados a ele, quais 
sejam, o Executivo com a incumbência de aplicar as leis e o 
Federativo que, muito embora, tivesse legitimidade não 
poderia ser desvinculado do Executivo, cabendo a este cuidar 
das relações internacionais do governo. 

Todavia é nítido na doutrina um consenso em atribuir a 
Montesquieu a consagração da tripartição de poderes com as 
devidas repartições de atribuições no modelo mais aceito 
atualmente por todos, em sua obra “O Espírito das Leis”, com 
a inclusão do poder judiciário entre os poderes fundamentais 
do Estado. Haja vista, podemos até mesmo dividir a história 
desta teoria entre antes e depois de Montesquieu, tamanha foi 
a contribuição que este deixou, numa verdadeira obra de arte 
de legislação, própria daqueles que se predispõe sem reservas 
a defender os seus ideais.     

Porém, Aristóteles, Locke e Montesquieu, entre outros de 
sua época, não foram os criadores da presente doutrina e sim 
quem, com grande brilhantismo e sabedoria, as sistematizou 
em contornos específicos, baseando-se em teorias já 
existentes, como podemos verificar em relatos antigos 
deixados em obras clássicas de célebres autores, como Platão, 
por exemplo, em “A República”, onde podemos visualizar 
pontos que deixam clara a concepção de uma teoria que 
consistia em subdividir as funções do Estado de forma que esta 
não se concentrasse nas mãos de apenas uma pessoa, o que 
poderia dar ensejo a trágicos fins, uma vez que, como todos 
sabem, o homem se desvirtua ante a concentração e a não 
limitação de poder a ele outorgado. 

A Constituição da República Federativa do Brasil 
predispõe, em seu artigo 2º, que são poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. Essa classificação, não foi realizada 
por obra exclusiva de apenas uma pessoa, mas objeto de anos 
de desenvolvimento teórico e prático realizados por mentes 
brilhantes, em diferentes momentos da história, que 
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culminaram nesta legislação aplicada hoje na maioria das 
democracias do mundo conhecido como o princípio da 
Separação de Poderes. 

Trata-se de um princípio fundamental do ordenamento 
jurídico brasileiro que o legislador constituinte originário 
consagrou, na Carta Política de 1988, expressamente como 
cláusula pétrea no artigo 60, § 4º, III, que estabelece: “Não 
será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: [...] a separação de poderes”. 

A consagração da separação de poderes como cláusula 
pétrea, nos deixa evidenciada o tamanho da importância e do 
cuidado que o legislador constituinte originário teve ao 
estabelecer os fundamentos deste princípio na constituição da 
República Federativo do Brasil de 1988.   

O Estado constitucional de Direito assenta-se na ideia de 
unidade, uma vez que, o poder estatal é uno e indivisível, 
havendo órgãos estatais, cujos agentes políticos têm a missão 
precípua de exercerem atos de soberania. 

Assim, a Constituição Federal de 1988 atribuiu as funções 
estatais de soberania aos três tradicionais Poderes do Estado, 
a saber, Legislativo, Executivo e Judiciário. A estes órgãos, a 
Constituição Federal brindou com autoridade soberana do 
Estado, garantindo-lhes autonomia e independência, dentro 
de uma visão harmônica. 

Com respeito à independência dos poderes consagrados 
pela Constituição Federal Brasileira, discorreu com grande 
autoridade José Afonso da Silva sobre o seu significado: 

 
“A independência dos poderes significa: (a) que a 

investidura e a permanência das pessoas num órgão do 
governo não dependem da confiança nem da vontade dos 
outros; (b) que, no exercício das atribuições que lhes sejam 
próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem 
necessitam de sua autorização; (c) que, na organização dos 
respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as 
disposições constitucionais e legais; assim é que cabe ao 
Presidente da República prover e extinguir cargos públicos 
da Administração federal, bem como exonerar ou demitir 
seus ocupantes, enquanto é da competência do Congresso 
Nacional ou dos Tribunais prover os cargos dos respectivos 
serviços administrativos, exonerar ou demitir seus 
ocupantes; às Câmaras do Congresso e aos Tribunais 
compete elaborar os respectivos regimentos internos, em 
que se consubstanciam as regras de seu funcionamento, 
sua organização, direção e polícia, ao passo que o Chefe do 
Executivo incumbe a organização da Administração 
Pública, estabelecer seus regimentos e regulamentos. 
Agora, a independência e autonomia do Poder Judiciário se 
tornaram ainda mais pronunciadas, pois passou para a sua 
competência também a nomeação dos juízes e tomar outras 
providências referentes à sua estrutura e funcionamento, 
inclusive em matéria orçamentária (arts. 95, 96, e 99)”.23 

 
Mais à frente, o grande mestre também discorreu sobre a 

harmonia entre os poderes: 
 
“A harmonia entre os poderes verifica-se 

primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco 
e no respeito às prerrogativas e faculdades a que 
mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe 
assinalar que nem a divisão de funções entre os órgãos do 
poder nem a sua independência são absolutas. Há 
interferências, que visam ao estabelecimento de um 
sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio 
necessário à realização do bem da coletividade e 
indispensável para evitar o arbítrio e o demando de um em 
detrimento do outro e especialmente dos governados”.  

                                                 
23 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 110  

Com a análise do texto constitucional podemos verificar 
que, apesar de os poderes do Estado ser independentes e 
autônomos devem também ser harmônicos entre si. 
Portanto não há que se falar em supremacia de um Poder em 
relação a outro Poder Estatal. 

Os poderes, reunidos em órgãos, possuem funções 
estabelecidas pelo legislador constituinte originário, que as 
distribuiu de forma que cada um dos poderes tivesse 
características predominantes concernentes à sua esfera de 
atuação, sem, contudo, estabelecer exclusividade absoluta no 
exercício desses misteres. Prova disso, que a todo o momento, 
um Poder interpenetra-se na esfera de atribuição de outro por 
essa expressa determinação constitucional, a fim de que se 
aplique o mecanismo de freios e contrapesos, desenvolvido 
por Montesquieu, como o verdadeiro caracterizador da 
harmonia entre os poderes. 

Dessa forma, haverá um mínimo e um máximo de 
independência de cada órgão de poder do Estado, sob pena de 
se comprometer o princípio da separação. Também deverá 
haver uma delimitação mínima e máxima de instrumentos que 
favoreçam o exercício harmônico dos poderes, sob pena de, 
inexistindo limites, um poder se sobrepor a outro. 

As Constituições anteriores estabeleciam expressamente a 
vedação a qualquer dos poderes em delegar atribuições, e 
aqueles que fossem investidos em um deles não poderiam 
exercer a de outro, exceto se de acordo com as exceções nelas 
previstas. Hoje, estas especificações são desnecessárias, pois a 
Constituição estabelece incompatibilidades relativamente ao 
exercício das funções dos poderes, por exemplo, no artigo 54 
da CF/88, em relação aos Deputados e Senadores. Assim 
sendo, não há afronta ao princípio da separação dos poderes 
quando o chefe do poder executivo federal elabora decretos 
autônomos, pois há uma previsão no texto constitucional, no 
artigo 84, IV. 

Com relação à interpenetração de Poderes do Estado, 
podemos citar como exemplo a nomeação pelo Presidente da 
República dos juízes de instâncias superiores, bem como a 
atividade legislativa exercida através do instituto das Medidas 
Provisórias. Também vemos as atribuições judiciais do Poder 
Legislativo, quando este, julga o Presidente da República em 
crimes de responsabilidade, além das funções legislativas do 
Poder Judiciário, ao elaborar os regimentos internos de seus 
Tribunais e ao preencher as lacunas na Lei. 

Por outro lado, só será admissível a interferência de um 
poder na esfera de atribuição de outro, em tese, quando para 
impedir abusos de poder, seja para propiciar a real harmonia 
entre os poderes ou ainda para garantir as liberdades e 
assegurar o pleno exercício das funções específicas. Não será, 
todavia, admitida, em hipótese alguma, a interferência de um 
poder diretamente sobre o outro. Por exemplo, o Presidente 
da República não pode interferir nos trabalhos legislativos 
para obter aprovação rápida de projetos de sua iniciativa, mas 
lhe é facultado solicitar urgência para a sua apreciação, 
conforme dispõe o art. 64 § 1º, sob pena de obstruir a pauta 
das votações das respectivas Casas Legislativas de acordo com 
o § 2º do mesmo artigo ambos da CF/88. 

 

 
 

5. O processo de modernização 
da Administração Pública. 6. 

Evolução dos 
modelos/paradigmas de gestão: 

a nova gestão pública. 
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Caro(a) Candidato(a) o Processo de Modernização da 
Administração Público iniciou por meio das suas 
primeiras reformas e modelos burocráticos, 
apresentados anteriormente nesta apostila, chegando à 
Nova Gestão Pública. 

 
A NOVA GESTÃO PÚBLICA 24 

 
Em termos mais simples possíveis, a New Public 

Management nada mais é que “um conjunto de doutrinas 
administrativas”, surgidas na década 1970, que orientaram as 
reformas realizadas na Administração Pública em nível 
mundial. A NPM pretendia que os princípios gerenciais 
utilizados nas empresas privadas fossem também aplicados no 
meio público. 

Segundo Donald Kettl (2001), “a ideia de reformar o setor 
governamental, no sentido de aprimorá-lo, é algo tão antigo 
como a própria ideia de governo”, porém, o esforço 
despendido nas décadas de 1970, 1980 e 1990, certamente, 
foram os maiores. Dois grandes fatores impulsionaram 
esses esforços: a democracia e a globalização. A democracia 
cobra eficiência, participação nas decisões e accountability 
governamental, e a globalização traz as tecnologias da 
informação e da comunicação, e a competitividade. 

Às vésperas das grandes reformas, tanto as mundiais 
quanto a brasileira, ganha destaque a afirmação de que “os 
estados encontravam-se com menos recursos e com menos 
poder”: a maioria dos governos não tinha mais como financiar 
seus déficits públicos. 

O fato é que as reformas se tornaram indispensáveis: tanto 
no que se refere à promoção do desenvolvimento econômico 
num mundo globalizado, quanto ao bem-estar geral da 
sociedade de cada nação, com a prestação de serviços e a 
redução das desigualdades sociais (estas, especialmente na 
América Latina). 

 
Atenção!!! 
Não obstante as reformas, é possível afirmar que o Estado 

continua a atuar como o principal instrumento de 
desenvolvimento econômico, social e político das nações. Ao 
mesmo tempo em que se afasta da produção direta de bens e 
serviços, amplia sua atuação no campo da regulação, 
fiscalização e controle. 

 
O novo gerencialismo ou nova Administração Pública 

surge primeiro na Europa, como resposta do Estado à crise 
econômica mundial, que pôs fim à “era de prosperidade” dos 
países capitalistas (crises do petróleo de 1973 e 1979, e a 
estagnação econômica das nações europeias e dos Estados 
Unidos), e que resultou numa crise fiscal dos Estados (Estados 
sem recursos); da necessidade de um novo direcionamento 
para a atuação dos Estados, que agora deveriam concentrar-se 
nas questões estratégicas para o bem comum e deixar as 
demais ações por conta da iniciativa privada, diretamente ou 
compartilhadas num campo público não estatal; e da 
necessidade de um novo modelo de administração capaz de 
atender às demandas dos cidadãos. 

Num primeiro momento, as ideias do neoliberalismo 
(consenso de Washington) ganham força, e o Estado é 
acusado de ser o causador da crise, sendo reduzido 
drasticamente (por vezes, desmantelado). Os Estados 
deveriam adotar uma disciplina fiscal rígida, desregulamentar 
e abrir suas economias, e não impor restrições à circulação de 
capitais externos. Segundo Fabio Gomes (2006), em face da 
grave crise econômica dos anos 1970, onde a estagnação e a 
inflação se agravavam, as correntes liberais passaram a acusar 
o Estado de ser o grande vilão da depressão. 

                                                 
24 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

Num segundo momento, percebendo que a resposta foi 
inadequada, afirma-se que o Estado deve ser um regulador e 
controlador, sem esquecer que suas ações devem ser 
orientadas à satisfação dos cidadãos-usuários: a questão 
da democracia, da liberdade política,da justiça social e do 
desenvolvimento econômico não se coadunam com o estado 
mínimo. 

Carlos Pimenta (1998) identifica oito princípios nas 
reformas gerenciais: desburocratização, descentralização, 
foco no cidadão, competitividade, profissionalismo, ética, 
transparência e accountability. A estes, acrescente-se o 
pensar/decidir/agir de cunho estratégico, voltado para 
resultados e focando a sustentabilidade. Para Vera Osório 
(2003), a pedra angular da nova gerência pública consiste na 
“gerência orientada para resultados como forma de se avaliar 
o desempenho do aparelho estatal”. 

Dentro desse novo modelo de gestão pública gerencial, ou 
novo gerencialismo, foram identificados três estágios: o 
gerencialismo puro, o consumerism e o Public Service 
Orientation(PSO). No entanto, essa separação consiste em 
alguns traços apenas, visto que a maior parte das ideias são 
comuns aos três estágios. 

 
Atenção!!! 
Para diferenciar esses estágios concentre-se nas 

diferenças elencadas, pois há um núcleo comum de 
características aplicáveis aos três estágios. 

 
Gerencialismo puro ou managerialism 
Esse primeiro estágio gerencial foi “inspirado” na 

administração de empresas privadas e surgiu na 
Administração Pública como resposta à crise fiscal do Estado, 
voltando-se para a busca no incremento da eficiência no setor 
público. Buscava reconstruir o Estado em bases pós-
burocráticas e identificou-se com as ideias neoliberais, 
introduzindo técnicas de gerenciamento concomitantes com 
programas de ajuste estrutural. Os programas implementados 
eram focados na redução de custos, enxugamento de pessoal 
e aumento da eficiência, com clara definição das 
responsabilidades, dos objetivos organizacionais, e maior 
consciência acerca do valor dos recursos públicos. 

 
Atenção!!! 
Redução de custos e aumento da eficiência foram os focos 

dessa reforma. 
 
O managerialism procurou tornar a Administração Pública 

mais ágil no atendimento das demandas sociais, ao mesmo 
tempo em que pretendia devolver ao Estado a capacidade de 
investir, mediante a contenção da dívida pública e a redução 
do custo dos serviços prestados. Foi trazido da iniciativa 
privada para o setor público o conceito de produtividade 
(fazer mais com menos), e iniciaram-se as grandes 
privatizações. 

 
Nesse primeiro estágio, o usuário do serviço público é 

tido somente como o financiador do sistema. Segundo 
Abrucio (1997), as primeiras reformas nesse sentido 
ocorreram na Inglaterra, com Margareth Thatcher (1979), nos 
Estados Unidos, com Regan (1981), na Europa ocidental 
(1989) e no Terceiro Mundo (1991). Cite-se também Canadá, 
Nova Zelândia, Austrália, França e Alemanha. Na Inglaterra 
constatou-se mais uma redução de custos do que aumento de 
produtividade. Foi comprovada, ainda, a baixa qualidade dos 
serviços prestados. 
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Consumerism 
Este segundo estágio gerencial passa a direcionar suas 

ações com foco no “cliente”: o cidadão. Flexibilizou-se a gestão 
e introduziu-se a perspectiva da qualidade como uma 
estratégia voltada para a satisfação do consumidor, através de 
medidas que visavam tornar o Poder Público mais leve, ágil e 
competitivo: descentralização administrativa, criação de 
opções de atendimento, incentivo à competição entre 
organizações públicas e adoção do modelo contratual na 
prestação dos serviços. O planejamento estratégico começa a 
ser utilizado pelas organizações públicas. Abrucio (1997) 
menciona ainda a contratualização dos serviços públicos, 
como forma de obter melhores resultados na utilização dos 
recursos públicos. 

Nesse segundo estágio (meados da década 1980, na 
Inglaterra e Estados Unidos), o foco da administração passa 
a ser o cliente-usuário dos serviços públicos, e a qualidade é 
tida como a satisfação de suas necessidades. 

A ideia de “redução de custos e eficiência a qualquer preço” 
é incompatível com os valores democráticos e com as 
necessidades dos usuários: agora a questão do custo está 
subordinada à avaliação do destinatário dos serviços, o 
cliente-cidadão. 

O foco das ações decorre de um novo modo de se 
perceber o cidadão: se num primeiro momento ele era 
apenas quem financiava a prestação dos serviços públicos, 
agora ele é muito mais: é o cliente-destinatário das ações do 
Estado e da administração. O que se procura agora é melhorar 
a prestação de serviços, a fim de que o cidadão fique satisfeito. 

 
Atenção!!! 
No consumerism não se busca a redução de custos “a 

qualquer preço”. Esta será perseguida em segundo plano, pois 
procura-se agora prestar serviços com qualidade. 

 
Public Service Orientation – PSO 
Este terceiro estágio, ainda vigente, surgiu na Inglaterra e 

nos Estados Unidos no início da década de 1990, e agregou 
princípios mais ligados à cidadania, como accountability e 
equidade, buscando superar a ideia de que a Administração 
Pública deve tratar os administrados somente como clientes. 
O PSO inclui a participação do cidadão e da sociedade nas 
decisões públicas. 

Segundo Abrucio (1997), “toda a reflexão realizada pelos 
teóricos do PSO leva aos temas do republicanismo e da 
democracia, utilizando-se de conceitos como accountability, 
transparência, participação política, equidade e justiça”. 

Nesse estágio mais atual, o termo cliente – embora ainda 
utilizado – fica em segundo plano, e o termo cidadão ganha 
força. O termo cliente levaria a tratamento desigual (os 
clientes mais bem organizados teriam tratamento melhor e 
melhores serviços). O termo cidadão traz consigo a noção de 
tratamento isonômico e a noção de bem comum. Assim, 
destaca-se a busca pela equidade, ou seja, a busca por um 
tratamento igual para os iguais (os que se encontram em 
situações semelhantes). O termo cidadão não é uma via de mão 
única, não tem apenas direitos, mas também obrigações, 
como a de fiscalizar a coisa pública e cobrar o accountability 
(prestação de contas dos responsáveis) dos gestores pelos 
atos praticados. 

Agora, a maneira de perceber o cidadão completa seu 
ciclo: migrou de financiador para destinatário das ações do 
Estado, e nesse estágio compreende-se que ele é algo maior – 
é o titular da coisa pública. 

 
Cidadão → Financiador 

→ Usuário dos serviços 
→ Titular da coisa pública 

 

O quadro a seguir apresenta a evolução da Administração 
Pública gerencial. 

 

EVOLUÇÃO – MODELO GERENCIAL DE ADMINISTRAÇÃO 

MANAGERIALISM 
(gerencialismo 

puro) 

CONSUMERISM 
(consumidor) 

PUBLIC 
SERVICE 

ORIENTATION 
(PSO) 

Eficiência e 
Redução de 

Custos 

Foco no cliente e 
qualidade 

Cidadania, 
Accountability, 

Equidade 

Taxpayers 
(contribuintes) 

Clientes/Consumidores Cidadãos 

Fonte: ABRUCIO, Fernando. Caderno n° 10, Enap, 1997. 

 
Bresser-Pereira (2002) considera que, na América Latina, 

as principais reformas (que apresentaram resultados) foram 
as do Brasil e Chile, seguidos de perto pela Argentina, e que as 
realizadas no Uruguai, México e Colômbia caminham lentas. As 
reformas do Peru, Bolívia e Venezuela também foram 
mencionadas. 

Christopher Pollitt e Geert Bouckaert (2002) destacam os 
seguintes principais resultados obtidos em nível mundial, 
relacionados às reformas gerenciais: economia e redução 
do tamanho dos governos; melhoria nos processos, melhoria 
na eficiência, melhoria na eficácia; sistema mais flexível; e 
descentralização. Em estudo semelhante, Werner Jann e 
Christoph Reichard (2002) apontam a contratualização dos 
serviços (similar ao nosso contrato de gestão) como uma 
conquista das reformas gerenciais. 

 
Questão 

 
01. (CNJ - Analista Judiciário - Área Administrativa – 

CESPE/2013) A nova gestão pública ou a administração 
pública gerencial refere-se a um tipo de gestão que emprega o 
modelo de mercado, a ideia de gestão voltada ao consumidor e 
a adoção de tecnologias para o aumento da produtividade. 
Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. 

De acordo com a nova gestão pública, o governo deve 
adotar, além de técnicas de gestão de negócios, valores 
relativos aos negócios, dos quais derivam práticas que foram 
propostas desde a gestão científica até a gestão da qualidade 
total. 

(     ) Certo           (     ) Errado 
 
02. (TRE-CE - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

FCC/2012) Na chamada Nova Gestão Pública há três 
principais vertentes, ou correntes conceituais importantes, as 
quais possuem vários traços em comum como, por exemplo, 
uma ênfase significativa nos resultados da ação 
governamental, ou seja, um deslocamento do foco nos 
processos para enfatizar os resultados. Uma delas tem sido 
denominada como um "neotaylorismo", isto é, uma proposta 
calcada na busca da produtividade e na implantação do 
modelo de gestão da empresa privada no setor público, outra 
busca a flexibilização da gestão pública, em que se observa a 
passagem da lógica do planejamento para a lógica da 
estratégia e nesta são levadas em conta as relações entre os 
atores envolvidos em cada política, de modo a montar cenários 
que permitam a flexibilidade necessária para eventuais 
alterações nos programas governamentais. A terceira utiliza-
se de conceitos como accountability, transparência, 
participação política, equidade e justiça, em que é preciso que 
no processo de aprendizado social na esfera pública se consiga 
criar uma nova cultura cívica, que congregue políticos, 
funcionários e cidadãos. Esta última corrente é conhecida 
como  
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(A) Balanced Scorecard - BSC. 
(B) Activity Based Management - ABM. 
(C) Consumerísmo. 
(D) Gerencialísmo Puro. 
(E) Public Service Orientation - PSO. 
 

Respostas 
 

01. Resposta: Certo. 
A Nova Gestão Pública pretendia que os princípios 

gerenciais utilizados nas empresas privadas fossem também 
aplicados no meio público. Desta forma, pretendia-se aplicar 
as técnicas de gestão de negócios e valores relativos aos 
negócios, dos quais derivam práticas que foram propostas 
desde a gestão científica até a gestão da qualidade total. 

 
02. Resposta: E. 
Este terceiro estágio, ainda vigente, surgiu na Inglaterra e 

nos Estados Unidos no início da década de 1990, e agregou 
princípios mais ligados à cidadania, como accountability e 
equidade, buscando superar a ideia de que a Administração 
Pública deve tratar os administrados somente como clientes. 

 

 
 

Governabilidade25 
A governabilidade refere-se ao poder político em si, que 

deve ser legítimo e contar com o apoio da população e de seus 
representantes. No dizer de Bresser-Pereira (1998), significa 
capacidade política de governar, “governabilidade é uma 
capacidade política de governar derivada da relação de 
legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade”. 
Nesse mesmo sentido, o Caderno Mare no 01 esclarece que um 
governo tem governabilidade “na medida em que seus 
dirigentes contem com os necessários apoios políticos para 
governar”, e que a capacidade política de governar ou 
governabilidade decorre do relacionamento “do Estado e do 
seu governo com a sociedade”. 

Para Vinicius Araújo (2002), a governabilidade “refere-se 
às próprias condições substantivas/materiais de exercício do 
poder e legitimidade do Estado e do seu governo, derivadas 
de sua postura diante da sociedade civil e do mercado”. 
Portanto, legitimidade está relacionada com 
governabilidade, visto que se os governos não forem 
legitimados não haverá condições necessárias para governar. 

Mas governabilidade significa também que o governo 
deve tomar decisões amparadas num processo que inclua a 
participação dos diversos setores da sociedade, dos poderes 
constituídos, das instituições públicas e privadas e segmentos 
representativos da sociedade, para garantir que as escolhas 
efetivamente atendam aos anseios da sociedade, e contem com 
seu apoio na implementação dos programas/projetos e na 
fiscalização dos serviços públicos. 

Os governos legítimos, segundo Lamartine Braga et al. 
(2008), têm Constituição e leis duradouras em espírito e ações; 
tratam os cidadãos imparcialmente, respeitam os indivíduos e 
a comunidade; tomam decisões transparentes; usam poder 
coercivo; protegem os interesses coletivos de ganhos 
privados; usam políticas atuais que satisfazem as necessidades 
dos cidadãos envolvidos; cuidam dos interesses coletivos; 
constroem e mantêm a confiança nas instituições públicas. 

                                                 
25 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

A fonte ou origem da governabilidade são os cidadãos e 
a cidadania organizada, os partidos políticos, as associações e 
demais agrupamentos representativos da sociedade. Vinicius 
Araujo (2002) descreve essa fonte de legitimidade como “o 
apoio obtido pelo Estado às suas políticas” e como a 
capacidade dos governos de “articular alianças e 
coalizões/pactos entre os diferentes grupos sociopolíticos 
para viabilizar o projeto de Estado e sociedade a ser 
implementado”. 

Fica claro, portanto, que o desafio da governabilidade 
consiste em conciliar os muitos interesses desses atores 
(na maioria divergentes) e reuni-los num objetivo comum a 
ser perseguido por todos (ou vários objetivos comuns). Assim, 
a capacidade de articular-se em alianças políticas e pactos 
sociais constitui-se em fator crítico para a viabilização dos 
objetivos do Estado. Essa tentativa de articulação que a 
governabilidade procura é uma forma de intermediação de 
interesses; entre eles inclui-se o clientelismo e o 
corporativismo. Nos dois casos o que se procura é conciliar 
interesses, reduzir atritos e aumentar a governabilidade. 

 
Atenção!!! 
 
O clientelismo e o corporativismo são meios utilizados 

pelos governos para obtenção de apoio, com vistas a aumentar 
sua legitimidade e fortalecer a governabilidade. 

 
Segundo o dicionário Aurélio (2003), clientelismo é um 

tipo de relação política em que uma pessoa (o patrão) dá 
proteção à outra (o cliente) em troca de apoio (eleitoral), 
estabelecendo-se um laço de submissão pessoal que não 
depende de relações de parentesco e não tem conotação 
jurídica. Para José Murilo Carvalho (1997) é “um tipo de 
relação entre atores políticos que envolve concessão de 
benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, 
isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de 
voto”. 

O clientelismo consiste numa ação entre desiguais 
(assimétrica) em que um é o patrão e os demais são clientes. 
Foi muito utilizado pelo coronelismo e em determinados 
períodos era a única forma de as pessoas terem acesso a bens 
e serviços – haja vista que o Estado não os fornecia. Mas não 
só o coronelismo se valia desta prática, como também 
políticos e governos. Segundo Surama Pinto (1997), “neste 
tipo de relação políticos e/ou o Governo trocam com setores 
pobres da população votos por empregos e serviços sem a 
mediação de terceiros”. Essa prática vai enfraquecendo na 
medida em que o Estado disponibiliza serviços sociais de 
caráter universal a toda a população. 

 
Atenção!!! 
Não confunda clientelismo, que pressupõe duas pessoas, 

em que se trocam benefícios por apoio político, com 
fisiologismo, que se caracteriza pela ação de grupos, que 
buscam vantagens pessoais em detrimento do interesse 
público. 

 
Diferentemente do clientelismo, o corporativismo é uma 

prática de organização social com base em entidades 
representativas de interesses das categorias profissionais. É 
uma ação sindical, política, em que prevalece a defesa dos 
interesses ou privilégios de um setor organizado da sociedade 
(Dicionário Aurélio, 2003). Essas entidades contam com o 
apoio do Estado e detêm o monopólio da representação (um 
sindicato para cada categoria). 

Segundo Philippe Schmitter (1979), no corporativismo, a 
representação de interesses é ordenada com um número 

7. Governabilidade, 
governança e accountability. 
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limitado de categorias únicas, obrigatórias, não competitivas, 
organizadas hierarquicamente e diferenciadas 
funcionalmente, reconhecidas ou autorizadas (se não criadas) 
pelo Estado, que lhes concede deliberadamente o monopólio 
da representação no interior de suas respectivas categorias 
em troca do controle, seleção de lideranças e subsídios. 

O corporativismo é utilizado para remoção ou 
neutralização de conflitos: econômicos, relacionados à 
concorrência de mercado; sociais, relacionados à luta de 
classes; e políticos, relacionados aos conflitos partidários. O 
corporativismo é típico de governos autoritários (como o 
fascismo). No Brasil, foi fortemente utilizado no Governo 
Vargas e caracterizou-se pela exclusão da grande maioria 
dos trabalhadores. 

A doutrina menciona dois tipos de corporativismo: 
O corporativismo estatal – no qual o Estado era quem 

escolhia os interlocutores e lhes concedia a representação 
monopolista de interesses (somente para quem aceitasse as 
regras impostas pelo Estado). O número dessas entidades era 
limitado e, regra geral, eram criadas pelo próprio Estado: 
assim o Estado acabava por controlar a classe 
trabalhadora por intermédio dessas entidades. Para 
Nelson Oliveira (2001), eram “instrumentos de controle da 
força de trabalho... criação de um sindicalismo oficial, sem 
nenhuma possibilidade de liberdade e vigiado por uma 
aparelhada e violenta repressão”. Esse era o modelo utilizado 
por Vargas. 

O neocorporativismo (ou corporativismo societal) – 
nesse caso a representação ocorre entre a sociedade civil e o 
Estado. Existe um grande número de associações/entidades 
representativas que passam a decidir com o Estado a questão 
das políticas públicas. Regra geral, elas também detêm o 
monopólio da representação; no entanto, o Estado não cria 
essas entidades, mas concede-lhes o reconhecimento 
institucional e lhes delega algumas funções (públicas ou 
semipúblicas – Claus Offe,1989). No neocorporativismo são 
as entidades privadas que conquistam o direito de 
participar do processo decisório. 

O neocorporativismo originou-se na Europa – no período 
pós-Segunda Guerra – comofruto do capitalismo e da 
democracia, e como forma de solução de conflitos 
interclasses, num momento de fraca representatividade dos 
partidos políticos. Para Phillip Schmitter (1989), “o 
neocorporatismo representa um arranjo institucional ligando 
interesses organizados associativamente com as estruturas 
decisionais do Estado”. Foi uma forma encontrada para 
integrar a classe trabalhadora organizada ao Estado e ao 
capitalismo – construindo pactos/acordos tripartites – com 
vistas a acelerar o crescimento econômico. 

Para Wilma Keller (1995), o neocorporativismo expressa 
“uma articulação entre Estado, sindicatos e empresariado, em 
que a força e a autonomia dos sindicatos constitui uma 
condição para a consolidação de sistemas tripartites de 
formulação de políticas”. Um exemplo atual são as câmaras 
setoriais, das quais participam trabalhadores, empresários e 
representantes do Estado. Maria Labra (1999) considera o 
neocorporativismo como uma forma “ideal de formulação de 
políticas, traduz ações concertadas, cooperativas, que 
envolvem tanto escolhas entre cursos alternativos, quanto a 
representação e intermediação deinteresses”. 

Marino Regini (1986) destaca que “num sistema 
neocorporativo, a organização representativa dos interesses 
particulares é livre para aceitar ou não suas relações com o 
Estado, contribuindo, portanto, para defini-las, enquanto no 
corporativismo clássico é o próprio Estado que impõe e define 
estas relações”. 

 

                                                 
26 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

Atenção!!! 
São diferenças marcantes entre o corporativismo e o 

neocorporativismo: no primeiro caso, o Estado cria as 
entidades e impõe às regras do jogo; e no segundo, o Estado 
não cria, e as associações e entidades representativas são 
livres para aceitarem (ou não) a representação de interesses. 

 
A teoria do italiano Norberto Bobbio (1991) descreve a 

governabilidade e a não governabilidade como fenômenos 
incompletos, “processos em curso”. A não governabilidade é 
uma espécie de crise que engloba a governabilidade e a 
governança ao mesmo tempo. 

Relaciona-se, de um lado, com a crise econômica do 
mercado, que resulta numa crise fiscal do Estado, e, de outro, 
com a crise do não atendimento ao excesso das demandas 
advindas da sociedade. Bobbio denomina a não 
governabilidade como “a soma de uma crise de input(entradas, 
insumos) e de uma crise de output (saídas, produtos)”. Na crise 
de saídas a governança administrativa não consegue atender 
às demandas, o que acaba por gerar a crise de entradas, no que 
se refere ao apoio político e da sociedade ao governo, que 
diminui/enfraquece a autoridade política e afeta a 
legitimidade. 

 
Atenção!!! 
Não governabilidade é diferente de ingovernabilidade: 

ingovernabilidade ocorre quando falta ao Governo o apoio 
necessário, a legitimidade (falta de apoio político dos 
parlamentares e falta de apoio popular); não governabilidade 
é a soma de duas crises simultâneas: a crise de 
governabilidade aliada a uma crise de governança. 

 
A governabilidade tem na governança seu meio de atuação. 

Assim, uma boa governança auxilia no processo de legitimação 
dos governos e aumenta sua governabilidade. 

 
Atenção 1 → A governabilidade acima abordada refere-se 

à cúpula dos governos: Nacional e, eventualmente, Estadual 
e Municipal. 

Atenção 2 → A governabilidade em nível de 
Órgão/Entidade pública é decorrente do poder de governar e 
da legitimidade democrática do Estado/Nação. Ela apoia-se na 
imagem institucional favorável junto à sociedade e na 
confiança depositada pelos cidadãos e outras partes 
interessadas na sua atuação. A governabilidade de um 
Órgão/Entidade pública está relacionada com a 
capacidade de assegurar condições sistêmicas e 
institucionais para que a organização cumpra a sua 
missão. Envolve a intermediação de interesses em nível local 
e o relacionamento com as partes interessadas – com a 
capacidade da alta administração exercer sua autoridade 
política de forma a garantir o alcance dos objetivos 
institucionais e o atendimento do interesse público. Neste 
nível também a dificuldade está em conciliar os muitos 
interesses dos usuários dos serviços públicos com o interesse 
público geral e das demais partes interessadas – reunindo-os 
em objetivos comuns a serem perseguidos por todos. 

 

Governança26 
Na iniciativa privada a governança corporativa 

representa o modo como as organizações são administradas e 
controladas, e como interagem com as partes interessadas. 
Inclui políticas, regulamentos/instruções, processos, 
estratégia e cultura, e orienta-se pelos princípios da 
transparência, equidade, responsabilidade por resultados, 
cumprimento das normas eaccountability. De acordo com o 
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Instituto Brasileiro de Governança Corporativa o conselho de 
administração é o guardião do sistema de governança. 

Governança pública, no entanto, é compreendida como a 
capacidade de governar, capacidade de decidir e 
implementar políticas públicas que atendam às 
necessidades da população. Segundo Bresser-Pereira (1998), 
“governança é a capacidade financeira e administrativa, em 
sentido amplo, de um governo implementar políticas”. 

Governança relaciona-se com a competência técnica, que 
abrange as capacidades gerencial, financeira e técnica 
propriamente dita, e tem nos agentes públicos, em sentido 
amplo, e nos servidores públicos, em sentido estrito, a sua 
fonte de origem. “Existe governança em um Estado quando seu 
governo tem as condições financeiras e administrativas para 
transformar em realidade as decisões que toma.” 

O Caderno Mare no 01 menciona que a governança será 
alcançada quando o Estado se tornar mais forte, embora 
menor: mais forte financeiramente, superando a crise fiscal 
que o abalou nos anos 1980; mais forte estruturalmente, com 
uma clara delimitação de sua área de atuação e uma precisa 
distinção entre seu núcleo estratégico, em que as decisões são 
tomadas, e suas unidades descentralizadas; mais forte 
estrategicamente, dotado de elites políticas capazes de tomar 
as decisões políticas e econômicas necessárias; e 
administrativamente forte, contando com uma alta burocracia 
tecnicamente capaz e motivada. 

A governança envolve o modo/forma pelo qual o 
Governo se organiza para prestar serviços à sociedade; o 
modo/forma de gestão dos recursos públicos; o modo/forma 
como divulga suas informações; o modo/forma como se 
relaciona com a sociedade civil; e o modo/forma como 
constrói os arranjos/acordos institucionais necessários à 
implementação das políticas públicas. 

A governança é instrumental, é o braço operacional da 
governabilidade, “pode ser entendida como a outra face de um 
mesmo processo, ou seja, como os aspectos 
adjetivos/instrumentais da governabilidade” (Vinícius Araujo, 
2002). Por ser um instrumento da governabilidade para a 
realização dos fins do Estado, a governança pressupõe 
condições mínimas de governabilidade, ou seja, em 
situações de crise grave ou de ruptura institucional, que 
afetem a governabilidade, a governança restará 
comprometida, haja vista o seu caráter instrumental. “Sem 
governabilidade é impossível governança” (Caderno Mare 
no 01). 

 
Atenção!!! 
- Uma boa governança fortalece a legitimidade do Governo 

e aumenta sua governabilidade. 
- Mesmo sendo instrumental, para a Esaf o conceito de 

governança possui um caráter mais amplo que o conceito de 
governabilidade. 

 
A governança federal apresentou significativa 

evolução mediante investimentos em capacitação e 
treinamento dos servidores públicos, mediante a incorporação 
de técnicas utilizadas pelo setor privado, e mediante a 
utilização intensiva de sistemas informatizadoscomo 
ferramenta de gestão estratégica, tática e operacional. 

Um novo termo surgiu nesse contexto: é a nova 
governança pública – que inclui a participação do mercado 
e da sociedade civil nas decisões –, o que dificulta ainda mais 
a distinção dos termos governança versus governabilidade. A 
nova governança seria uma espécie de “ponte” entre os 
interesses do mercado e da sociedade civil e a governabilidade. 
“A governança, de fato, ultrapassa os aspectos operacionais 
das políticas, incluindo mecanismos de agregação de 

                                                 
27 PETER, M. G. A; MACHADO, M. V. V. Manual de contabilidade 

Governamental. 2 Ed. – São Paulo: Atlas 2014. 

interesses, de decisões políticas, de redes informacionais e de 
definições estratégicas” (Jardim, apud Wagner Araujo e Marco 
Gomes, 2006). Palavras como alianças, acordos, parcerias e 
cooperação (entre governo, mercado e sociedade) surgem 
fortes nesse novo conceito. 

 
Atenção!!! 
Alianças, acordos, parcerias e cooperação também fazem 

parte da governabilidade. Diferencie-os desta maneira: se 
forem utilizados para legitimar os governos, para obtenção de 
apoio político, se referem à governabilidade; se forem 
utilizados num sentido mais operacional, de decisões e ações 
relacionadas a melhores formas de prestar/controlar os 
serviços públicos, então referem-se à governança. 

 

Accountability27 
Accontability é um termo inglês, originado do latim 

accomptare (tomar em conta), derivado da forma prefixada 
computare (computar), que por sua vez deriva de putare 
(calcular), sem tradução literal para o português – como forma 
mais próxima tem-se usado responsabilização, que se 
relaciona à obrigação de prestar contas, pelo membros de um 
órgão administrativo ou representativo a instâncias 
controladoras ou aos seus representados. Numa tradução mais 
rude, pode-se confundir com o próprio termo prestar contas. 

De acordo com Matias-Pereira (2010), accontability refere-
se a um conjunto de mecanismos e procedimentos que levam 
os gestores governamentais a prestar contas dos resultados de 
suas ações, de forma que permita aos cidadãos verificarem se 
os governantes estão agindo em função dos interesses da 
coletividade. 

A accontability pressupõe que, ao desempenhar função 
relevantes na sociedade, vem-se, sistematicamente, relatar as 
ações realizadas, as motivações para a realização dessas ações, 
a forma como essas ações foram realizadas na sequência. 
Trata-se de um procedimento de avaliação quantitativa e 
qualitativa, por meio do qual se dá publicidade ao realizado, 
buscando ainda justificar as possíveis falhas. Nesse sentido, o 
dever de prestar contas é ainda maior quando a função é 
pública, uma vez que se trata do desempenho de cargos que 
lidam com o dinheiro dos contribuintes. 

De acordo com o TCU, prestar contas sempre trouxe a 
conotação de dar informação sobre pessoa ou coisa (incluindo 
valores) pela qual se é responsável. Assim, a função do 
instituto da prestação de contas parte da obrigação social e 
pública de prestar informações sobre algo pelo qual é 
responsável (atribuição, dever). Esse conceito é a base da 
transparência e do controle social, definições mais próximas 
do termo governança, que por sua vez decorre do conceito de 
accontability. 

Ainda de acordo com o TCU, o instituto da prestação de 
contas iniciou o seu desenvolvimento a partir das ciências 
Contábeis, como elemento de registro dos lançamentos de 
débito ou crédito relativos a operações comerciais e 
financeiras. 

Accontability, por tratar de responsabilidade, tem a ver 
com o conceito de ética ligado às questões que envolvem 
responsabilidade social, imputabilidade, obrigações e 
prestação de contas. O termo é considerado, segundo o IFAC, 
um aspecto central da govermamça na Administração Pública, 
entendida como accountability política, ou seja, 
responsabilidade dos governos, servidores públicos e políticos 
perante o legislativo e a sociedade. 

Parece haver consenso, na literatura, de que o fundamento 
dos sistemas democráticos está verdadeiramente na 
accontability, já que a informação é um pressuposto básico da 
transparência dos negócios públicos em uma verdadeira e 
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legítima democracia. Sem informação apropriadas a respeito 
da gestão pública, os cidadãos ficam privados de realizar 
julgamentos adequados em relação aos atos praticados por 
seus governantes. 

No contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa 
obrigação ganha dimensões relevantes, haja vista o conjunto 
de sanções que dela resultam para as autoridades públicas que 
sonegarem informações sobre suas práticas. Esse tema tem 
sido tratado com tanto interesse ultimamente que já se 
considera como imprescindível o fortalecimento de 
instituições independentes do governo para oferecer à 
coletividade as informações necessárias ao efetivo exercício da 
cidadania. 

Outro termo utilizado nesse contexto é a 
“responsividade”, em que os governantes responsivos 
obedecem aos desejos ou às determinações dos cidadãos (o 
que os levaria a adotar políticas para atender a esses desejos). 
Os governos são responsivos “quando promovem os 
interesses dos cidadãos, adotando políticas escolhidas pelos 
cidadãos” (Araújo; Gomes, 2006). 

A responsividade não é um termo autônomo, ela se vincula 
ao termo accountability, como um de seus elementos, assim 
como a responsabilidade. Segundo Lamartine Braga et al. 
(2008), o governo responsivo: 

“executa fielmente as políticas do dia a dia; satisfaz as 
necessidades dos grupos de clientes; comunica-se e toma 
conselhos; usa políticas atuais que satisfazem as necessidades 
dos cidadãos envolvidos”. 

Num ambiente democrático há um forte aspecto político 
no accountability. Para Adam Przeworski (1996), há 
accountability nos governos quando “os cidadãos têm 
possibilidade de discernir aqueles que agem em seu benefício”, 
e assim são capazes de lhes conceder aprovação e/ou lhes 
impor sanções, de forma que “os governantes que atuam em 
prol do benefício dos cidadãos sejam reeleitos, e os que não o 
fazem sejam derrotados”. 

O accountability legal é o que decorre das normas jurídicas 
vigentes. Na literatura há menção a três tipos de 
accountability: o horizontal e o vertical, estabelecidos por 
Guillermo O’donnel, e o societal. 

O accountability horizontal ocorre através da mútua 
fiscalização e controle existente entre os poderes (os freios e 
contrapesos), ou entre os órgãos, por meio dos Tribunais de 
Contas ou Controladorias Gerais e agências fiscalizadoras – 
pressupõe uma ação entre iguais ou autônomos. Esse 
accountability refere-se à “transparência das ações da gestão 
pública em relação aos agentes que podem fiscalizá-las e puni-
las” (Marcelo Amaral, 2007). O accountabilityhorizontal 
pressupõe que existam órgãos próprios de Estado detentores 
de “poder e capacidade, legal e de fato, para realizar ações, 
tanto de monitoramento de rotina quanto de imposição de 
sanções criminais ou de impeachment, em relação a ações ou 
omissões ilegais exercidas por outros órgãos ou agentes do 
Estado” (O’donel, apud Ana Mota, 2006). 

 
Atenção!!! 
A ação entre iguais ocorre entre os poderes (freios e 

contrapesos) e a ação entre autônomos se dá mediante as 
agências e órgãos (dos poderes ou independentes). 

 
São mecanismos/instrumentos de exercício do 

accountability horizontal: o sistema de freios e contrapesos 
estabelecido na Constituição; a atuação do Ministério Público; 
os Tribunais de Contas, as Controladorias Gerais e agências 
fiscalizadoras; as ouvidorias públicas; os partidos políticos. Há 
autores que também incluem a imprensa em geral. 

O accountability vertical ocorre quando os cidadãos 
controlam os políticos e governos por meio de plebiscito, 
referendo e voto, ou mediante o exercício do controle social – 
pressupõe uma ação entre desiguais. O accountability 

vertical refere-se à “transparência das gestões em relação aos 
eleitores que podem assim fiscalizá-las e puni-las, 
principalmente através do voto em eleições livres e justas” 
(Marcelo Amaral, 2007). 

Na teoria da relação agente-principal, os cidadãos são o 
“principal” e os governos e políticos são o “agente”. O 
accountability vertical tem caráter político e pode ser 
considerado um mecanismo de soberania popular, 
incidindo sobre os atos dos políticos e demais agentes 
públicos. Os principais mecanismos/instrumentos são o 
voto e a ação popular. Para O’donelapud Ana Mota (2006) 
accountability vertical são “os mecanismos institucionais que 
possibilitam ao cidadão e à sociedade civil exigir a prestação 
de contas pelos agentes públicos, sendo as eleições livres e 
justas o principal”. 

 
Atenção!!! 
Os principais mecanismos de accountability vertical são o 

voto e a ação popular. 
 
O terceiro tipo é o accountability social (ou societal), que 

não está ligado ao cidadão e ao voto, mas às diversas entidades 
sociais como associações, sindicatos, ONGs, mídia etc., que 
investigam e denunciam abusos cometidos, e cobram 
responsabilização. 

Segundo Smulovitz e Peruzzotti (2000) o accountability 
social é um mecanismo de controle não eleitoral, que utiliza 
ferramentas institucionais e não institucionais, e envolve 
múltiplas associações, movimentos ou mídia, com vistas a 
expor erros e falhas do governo, incluir novas questões na 
agenda pública ou influenciar as decisões políticas. 

É uma espécie de controle social realizado pela sociedade 
civil, que procura alcançar também os burocratas gestores, 
e não somente políticos ou governos. Características dessas 
entidades são a grande diferença (assimetria) de recursos, e a 
ausência de mandato legal para  

 
Atenção!!! 
O accountability societal é capaz de alcançar também os 

gestores públicos. 
 
O accountability societal é incapaz de aplicar sanções 

contra os agentes públicos em casos de transgressões, pois não 
possui competência/poder legal para isso; e pressupõe a 
existência de liberdade de expressão para denunciar os 
erros/falhas dos governos e gestores públicos. Segundo Luis 
Miguel (2005), suas advertências e denúncias ganham 
efetividade apenas quando sensibilizam alguma instituição de 
controle: o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ou o 
eleitorado. 

 
Accountability no Brasil 
O processo de construção do accountability é lento, e 

depende em grande parte de cobrança pela população. 
“Queremos dizer que o accountability é um processo em 
construção na sociedade brasileira, e não dá para esperar da 
noite para o dia uma mudança radical nos processos e na 
cultura política” (José Pinho, 2008). 

Falta mais consciência e organização por parte da 
sociedade e dos cidadãos. Segundo Ana Campos (1990), 
“somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e 
conscientes de seus direitos haverá condição para o 
accountability. Não haverá tal condição enquanto o povo se 
definir como tutelado e o Estado como tutor”. 

Os autores consideram que no Brasil existe “uma situação 
de fraca accountability”. O resultado vem de uma baixa pressão 
por transparência e prestação de contas pela sociedade, aliada 
ao “insulamento” dos governos em relação à sociedade civil. 
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Atenção!!! 
No Brasil existe uma situação de fraca accountability. 
 
Danielle Fiabane (2001) destaca o desafio de substituir 

valores tradicionais como o patrimonialismo e o clientelismo 
pelos valores sociais emergentes, e vê no controle social 
organizado uma forma de melhorar o accountability no Brasil, 
pressionando os governos e gestores públicos a prestarem 
contas de suas decisões/ações com responsividade. 

Embora a “situação geral” no Brasil seja de fraca 
accountability, cabe destacar os investimentos maciços em 
tecnocologia da informação realizados pelo Governo Federal, 
e a enorme quantidade de informações disponibilizadas nos 
portais públicos. Nesse ponto, creio que a situação geral é 
fortemente influenciada por Estados e Municípios e que 
na esfera Federal a situação de accountability seja 
diferente e melhor, haja vista os esforços significativos 
despendidos a partir do Governo Lula nesse sentido. 

No entanto, quanto à responsabilização pelos recursos 
utilizados estamos realmente engatinhando, visto que, em 
regra, os maus políticos e gestores não são punidos quando 
utilizam incorretamente os recursos públicos mesmo quando 
há evidência de desvio de recursos e/ou corrupção. 

 
Questões 

 
01. (BAHIAGÁS – Analista de Processos 

Organizacionais – Administração – FCC/2010) 
Accountability é 
(A) a relação de legitimidade e autoridade do Estado e do 

seu governo com a sociedade. 
(B) o reconhecimento que tem uma ordem política, 

dependente das crenças e das opiniões subjetivas, e seus 
princípios são justificações do direito de mandar. 

(C) o conjunto de mecanismos e procedimentos que levam 
os decisores governamentais a prestarem contas dos 
resultados de suas ações, garantindo-se maior transparência e 
a exposição das políticas públicas. 

(D) a capacidade do governo de representar os interesses 
de suas próprias instituições. 

(E) a aquisição e centralização de poder do setor público 
na administração das agências, por meio dos princípios de 
governança corporativa do setor privado. 

 
02. (MPE-AM – Agente Técnico – Administrador – 

FCC/2013) 
Governança, na Administração pública, é um 
(A) conjunto de condições necessárias ao exercício do 

poder, compreendendo a forma de governo, as relações entre 
os poderes e o sistema partidário. 

(B) modelo horizontal de relação entre atores públicos e 
privados no processo de elaboração de políticas públicas. 

(C) pressuposto cujo detentor do poder público tem o 
dever de prestar contas, para sua consequente 
responsabilização. 

(D) processo administrativo tipificado em planejamento, 
programação, orçamentação, execução, controle e avaliação 
das políticas públicas, por uma entidade pública ou privada. 

(E) conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 
específicos. 

 
03. (UNIRIO – Administrador – UNIRIO/2012)  
“A governabilidade refere-se ao poder político em si, que 

deve ser legítimo e contar com o apoio da população e de seus 
representantes.”  

Nesse sentido, governabilidade significa : 
(A) governar de acordo com as leis.  

                                                 
28 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

(B) direito de agir em nome do Estado. 
(C) governar com amplo apoio popular.  
(D) capacidade política de governar.  
(E) legitimidade democrática. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: C 
A accountability é uma forma de controle social, de 

sujeição do poder público a estruturas formais e 
institucionalizadas de constrangimento de suas ações à frente 
da gestão pública, tornando-o obrigado a prestar contas e a 
tornar transparente sua administração. 

 
02. Resposta: B 
A governança na administração pública é um modelo 

horizontal de relação entre atores públicos e privados no 
processo de elaboração de políticas públicas. Uma boa 
governança pública, à semelhança da corporativa, está apoiada 
em quatro princípios: relações éticas, conformidade, em todas 
as suas dimensões; transparência; e prestação de contas. 

 
03. Resposta: E 
Considerando a governabilidade apenas no seu sentido 

democrático, ou seja, como um componente dos sistemas 
políticos dos países cujos Estados tenham uma legitimidade 
democrática mínima na formação/orientação dos seus 
respectivos governos (voto secreto, eleições diretas, sufrágio 
universal, respeito à oposição, liberdade de expressão e 
associação, pluripartidarismo etc.). 

 

 
 
Governo Eletrônico28 
O termo Governo Eletrônico começou a ser utilizado por 

volta dos anos 1980, após a disseminação do e-commerce pelas 
empresas privadas, sempre associado às Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TIC. Num momento mais atual, 
artigos têm abordado “fases” da evolução em relação ao uso 
das TIC no setor público brasileiro. Nesse sentido, Eduardo 
Dinizet al. (2009), citando Reinhard e Dias, aborda quatro 
grandes períodos do uso de TIC no setor público: 
“pioneirismo (dos anos 1950 até meados dos anos 1960); 
centralização (de meados dos anos 1960 até o final dos anos 
1970); terceirização (anos 1980); e governo 
eletrônicopropriamente dito (a partir dos anos 1990)”. 

O esforço governamental tem sido intenso e contínuo, no 
sentido de maior utilização das tecnologias de informação e 
comunicação no meio público, bem como para caminhar do 
instrumental para o estratégico. 

As TIC são indissociáveis do Governo Eletrônico; sem o 
avanço dessas tecnologias “não seria possível estar se 
postulando a ideia básica de Governo Eletrônico e nem de sua 
face ampliada”. No contexto do Governo Eletrônico “a internet 
surge como facilitadora da participação da sociedade no 
Governo e do exercício do controle social” (José Pinho, 2008). 

No meio público, as primeiras ações de TIC sempre 
estiveram mais associadas às questões operacionais e 
internas do que às estratégicas ou de relacionamento com a 
sociedade. Mas isso mudou, e é possível afirmar que hoje a 
relação está equilibrada: utilizam-se em larga escala os 
recursos das TIC nos dois sentidos – tanto interna quanto 
externamente. 

8. Governo eletrônico e 
transparência. 
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O uso interno das TIC visa elevar a eficiência 
administrativa a um novo patamar, ao mesmo tempo em que 
se busca a redução de custos, que pode originar-se de diversas 
maneiras: melhoria no desempenho de atividades internas, 
queda no preço das aquisições, redução/eliminação de 
distorções, redução da corrupção, dentre outras. 

Existem diferenças entre as organizações públicas e as 
empresas privadas, que dificultam a implantação e a 
gestão das TIC: interferências políticas; resistências culturais; 
restrições legais. Mesmo atrasada em relação à iniciativa 
privada, houve evolução na gestão das TIC na áreapública: de 
administração de sistemas de informações passou para 
administração dos Recursos de Informação, e atualmente 
consiste na administração de Tecnologia da Informação na Era 
da Informação. Esses estágios passam do operacional para o 
estratégico, partindo da busca da eficiência administrativa, na 
automação e agilização dos procedimentos operacionais e 
burocráticos, à melhoria da atividade fim, na relação direta do 
Governo com o cidadão. 

Eduardo Diniz et al. (2009) analisa o foco das ações de TIC 
desenvolvidas em “três fases: gestão interna (1970 a 1992); 
serviço e informações ao cidadão (1993 a 1998); e a entrega 
de serviços via internet (a partir de 1999)”. 

 
ESTÁGIOS DA 
GESTÃO DE TI 

 FOCO DAS AÇÕES 

Administração de 
Sistemas de 
Informação 

→ Gestão interna 

Administração dos 
Recursos de 
Informação 

→ Serviços e informações ao 
cidadão 

Administração da TI 
na Era da 
Informação 

→ Relacionamento governo X 
Cidadão e Entrega de serviços 
via Internet 

 
Dentre as causas determinantes da adoção estratégica 

e intensiva das TIC pelos governos, em processos internos, 
prestação de serviços e informações, e no relacionamento com 
a sociedade, Eduardo Diniz et al. (2009) destacam: 

o uso intensivo das TIC pelos cidadãos, empresas privadas 
e organizações não governamentais; a migração da informação 
baseada em papel para mídias eletrônicas e serviços online; e 
o avanço e universalização da infraestrutura pública de 
telecomunicações e da internet. Outras causas estão 
associadas às forças provenientes do próprio movimento de 
reforma do Estado, da modernização da gestão pública e da 
necessidade de maior eficiência do Governo. 

Foi mediante a utilização estratégica das TIC como 
integrantes e viabilizadoras da nova gestão pública que 
surgiu o termo denominado Governo Eletrônico e que 
representa tanto uma evolução quanto uma ampliação na 
utilização das tecnologias de informação e de comunicação 
pelos governos. 

 
Atenção!!! 
O termo Governo Eletrônico pode ser visto como a 

evolução das TIC e de sua utilização no meio público. 
 
O Governo Eletrônico (ou Governo Digital) procura 

construir um elo entre o operacional e o estratégico, assim 
como busca novas formas de relacionamento com a sociedade: 
Governo Eletrônico é um instrumento para melhorar os 
serviços públicos e o relacionamento com a sociedade, 
mediante a utilização das tecnologias da informação e 
comunicação. 

Governo Eletrônico não significa apenas colocar os 
serviços públicos online ou melhorar sua prestação, mas 
compreende também “um conjunto de processos, mediados 
pela tecnologia, que pode modificar as interações, em uma 

escala maior, entre os cidadãos e o Governo” (Comissão 
Europeia, 2006). 

Assim, podemos definir Governo Eletrônico – GE – como 
as ações de governo direcionadas a disponibilizar informações 
e serviços à sociedade e novos canais de relacionamento direto 
entre governo e cidadãos, mediante o uso de recursos da 
Tecnologia da Informação e Comunicação, em especial a 
internet. O GE utiliza essas tecnologias para disponibilizar uma 
gama de informações e melhorar os serviços oferecidos ao 
cidadão. Para a OCDE (2003) “Governo Eletrônico é definido 
como o uso das TIC, em particular a internet, como ferramenta 
para levar a um melhor governo.” 

 
Atenção!!! 
A prioridade do Governo Eletrônico é a promoção da 

cidadania. 
 
O desenvolvimento de programas de Governo Eletrônico 

teve como princípio a utilização das modernas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) para democratizar o acesso à 
informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de 
serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das 
funções governamentais. O Programa de Governo 
Eletrônico brasileiro pretende transformar as relações do 
Governo com os cidadãos e empresas, e também entre os 
órgãos do próprio Governo, de forma a aprimorar a qualidade 
dos serviços prestados; promover a interação com empresas e 
indústrias; e fortalecer a participação cidadã por meio do 
acesso à informação e a uma administração mais eficiente. 

Um dos eixos deste novo conceito é a viabilização de 
meios que permitam maior participação do cidadão nas 
questões do Estado, tanto na busca de serviços e informações, 
quanto no aumento do espaço democrático. Dentre os avanços 
institucionais relacionados às políticas de Governo Eletrônico, 
Wagner Araujo e Marco Gomes (2006) destacam “os 
portaispúblicos de governo na internet, que permitem ao 
cidadão realizar um conjunto de serviços, ter acesso a 
informações públicas disponíveis e estabelecer canais de 
comunicação com o Governo”. 

O uso das TIC ajudaram a modernizar o Estado e as formas 
de prestação de serviços, de informações e de interação com o 
cidadão e a sociedade. Mas o Governo Eletrônico é mais que 
isso: inclui o fortalecimento da cidadania e das práticas 
democráticas, a melhoria da governança, a integração intra e 
entre governos, o incremento da transparência e 
oaccountability governamental. 

 
Atenção!!! 
O Governo Eletrônico proporciona mais transparência das 

ações públicas e facilita o accountability governamental. 
 
O Governo Eletrônico, com serviços e informações 

prestados pela internet e por outros meios de comunicação, 
abrange quatro linhas de ação: 

• Voltadas ao cidadão: procuram oferecer informações e 
serviços aos cidadãos em geral, com qualidade e agilidade; 

• Voltadas à eficiência interna: relativas ao 
funcionamento interno dos órgãos de governo, com destaque 
para sua utilização nos processos de licitações e contratações 
em geral; 

• Voltadas à cooperação: têm a finalidade de integrar os 
diversos órgãos governamentais, assim como promover a 
integração com outras organizações públicas, públicas não 
estatais e privadas; 

• Voltadas à gestão do conhecimento: visam gerar e 
manter um banco de dados atualizado dos conhecimentos do 
Governo, para servir como fonte de informação e inovação a 
gerar melhorias nos processos em geral. 

Jose Eisenberg (2001) também destaca as ações da 
internet em quatro áreas: “a prestação de serviços da 
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Administração Pública; as interações da sociedade civil; a 
democracia eletrônica e a democratização do acesso à 
internet”. 

Essa interação entre governos e cidadãos ocorre através 
dos portais do Governo na internet e possibilita ações que 
incluem desde a comunicação direta (via e-mail) com a 
autoridade máxima do Poder Executivo, a formulação de 
reclamações através de ouvidorias nos principais órgãos 
governamentais, até a divulgação e troca de informações do 
processo de orçamento participativo. Santana Junior (2008) 
destaca ainda a “redução do custo do exercício da cidadania, 
uma vez que o cidadão terá a oportunidade de despender uma 
quantidade menor de tempo e dinheiro para a obtenção das 
informações do seu interesse”. 

Um portal de governo é um site público e pode ser 
definido como uma forma (porta) de acesso à internet 
patrocinada por algum órgão público, em que são 
disponibilizados serviços, informações, canal de comunicação 
via e-mail, busca na internet, links para diversos outros 
portais, informações e serviços etc. Segundo Maria Cunha 
(2000): “Um portal é uma porta de entrada na rede mundial. É 
a partir do portal que muitos usuários definem seus próximos 
passos na Web.” Para Luiz Akutsu e José Pinho (2002): 

Um portal é uma página na internet a partir do qual todos 
os serviços e informações da entidade podem ser acessados. É 
também um “cartão de visitas”, um “palanque eletrônico”, que 
permite divulgar ideias 24 horas por dia, todos os dias da 
semana; é ainda um canal de comunicação entre governos e 
cidadãos que possibilita a estes exercitar a cidadania e 
aperfeiçoar a democracia. 

No processo de evolução das ações do Governo Eletrônico 
surgem os conceitos de e-governança, e-democracia e e-
governo. Segundo Lorigados; Lima; e Sanchez (2003), 

e-governança relaciona-se a uma visão mais abrangente, 
sendo definida como a aplicação de meios eletrônicos e 
recursos da TI, na interação entre governo e cidadão e governo 
e demais agentes — e com a aplicação desses meios nas 
questões internas do Governo, buscando simplificar e 
melhorar os seus processos internos; e-democracia refere-se a 
toda e qualquer relação, através de recursos da TI, entre o 
Governo e o cidadão; e-governo é definido como uma forma de 
e-business no Governo, referindo-se a processos e estruturas 
necessários a disponibilizar serviços por meios eletrônicos, ao 
público, bem como interagir através de meios eletrônicos com 
agentes que possuem relações com o Governo. 

E-governança Utilização → 
Melhoria da eficiência e 
da eficácia 

E-democracia Utilização → 
Aumento das práticas 
democráticas 

E-governo Utilização → 
Prestação de serviços e 
informações 

 
Sintetizando, as ações do Governo Eletrônico visam a: 
 
• permitir maior participação do cidadão, com vistas ao 

fortalecimento da cidadania; 
• oferecer serviços diversos diretamente pela internet; 
• fornecer uma enorme e variada quantidade de 

informações de interesse da sociedade; 
• desburocratizar, facilitar e expandir as formas de 

comunicação com os cidadãos, a sociedade em geral, órgãos 
públicos e governos, com vistas a melhorar a governança; 

 
• aumentar a eficiência administrativa, com redução 

simultânea de custos; 
• melhorar a eficácia e os resultados da gestão pública; 
• aumentar a transparência das ações governamentais; 
• promover o accountability governamental. 

Destaque-se que não só o Governo Federal vem atuando 
fortemente, mas os governos Estaduais e Municipais também. 
Nos níveis Estadual e Municipal, avanços sociais têm sido 
alcançados através da utilização de recursos da Tecnologia da 
Informação e Comunicação e de sistemas de informação. 
Segundo Eduardo Diniz et al. (2009), destacam-se: sistemas 
para o agendamento de consultas médicas em hospitais e 
postos de saúde; sistemas automatizados de matrículas 
escolares, que acabaram com as filas na porta das escolas 
públicas; lojas (praças) de atendimento integrado que, 
complementados pela entrega de serviços por meio dos 
portais governamentais na internet, dispensam a necessidade 
da presença física do cidadão nos órgãos públicos. 

 
Breve histórico do Governo Eletrônico 
No contexto do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado (1995) já foram abordadas questões relacionadas ao 
Governo Eletrônico. Tratava-se de Sistemas de Gestão Pública 
capazes de oferecer transparência às ações governamentais; 
disponibilizar informações aos gestores para a tomada de 
decisão; e facilitar o acesso dos cidadãos a essas informações. 

Em dezembro de 1999 foi instituído pelo Governo Federal 
o programa Sociedade da Informação, com o objetivo de 
promover a inclusão social de todos os brasileiros (integrando, 
fomentando e coordenando ações para a utilização das 
tecnologias de informação e comunicação, em especial a 
internet) e melhorar a competitividade das empresas 
brasileiras no cenário global. O programa orientou tanto ações 
na área pública quanto na área privada, cujas ações e 
responsabilidades deveriam ser compartilhadas pelo Governo 
e pela iniciativa privada. 

 
Atenção!!! 
O programa Sociedade da Informação direcionou ações 

tanto para a área pública quanto para a área privada. 
 
Eduardo Diniz et al. (2009) ressaltam como fator 

marcante para a estruturação das ações de TI no Governo 
Federal as ações desencadeadas por força do “bug do 
milênio”, geridas pela Casa Civil, mas coordenadas e 
operacionalizadas com sucesso pela SLTI – Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – do MPOG. 

No ano 2000, o Governo brasileiro lançou as bases para a 
criação de uma “sociedade digital” ao criar um Grupo de 
Trabalho Interministerial, com a finalidade de examinar e 
propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as 
novas formas eletrônicas de interação. O GTTI concentrou os 
esforços em três linhas de ação dentre as previstas no 
programa Sociedade da Informação: universalização de 
serviços; governo ao alcance de todos e infraestrutura 
avançada. 

Ainda nesse ano, criou-se o Comitê Executivo de Governo 
Eletrônico – Cege –, presidido pelo ministro-chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, com o objetivo de formular 
políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e articular as ações 
de implantação do Governo Eletrônico, voltado para a 
prestação de serviços e informações ao cidadão. A criação 
desse comitê pode ser considerada um dos grandes marcos 
do compromisso do Governo em prol da evolução da prestação 
de serviços e informações ao cidadão. 

Fatos Marcantes 
para implantação do GE 

→ 
Criação 
→ 

Grupo de Trabalho – GTTI 
Comitê Gestor Cege 

 
Ao final de 2001, já existiam mais de 1.300 serviços 

disponíveis pela internet no portal da Rede Governo, bem 
como mais de 11 mil tipos de informação disponíveis. Em 
2002, o número de serviços havia crescido para 
aproximadamente 1.700, com cerca de 22 mil links de acesso 
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direto a serviços e informações de outros websites 
governamentais (Eduardo Diniz et al., 2009). 

Em setembro de 2002 publicou-se um relatório com as 
ações já realizadas, e com desafios e pretensões futuras. Em 
2003, a Secretaria Executiva do comitê passa para o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, a cargo da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação, o que garantiu o apoio 
técnico-administrativo necessário ao funcionamento do 
Comitê. 

Ao final de 2003, mediante decreto, criaram-se oito 
Comitês Técnicos de Governo Eletrônico, a saber: 
Implementação do Software Livre; Inclusão Digital; Integração 
de Sistemas; Sistemas Legados e Licenças de Software; Gestão 
de Sítios e Serviços Online; Infraestrutura de Rede; Governo 
para Governo – G2G; e Gestão de Conhecimentos e Informação 
Estratégica. Instituiu-se também o Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital – SBTVD –, com o objetivo de democratizar a 
informação através da inclusão social, respeitando a 
diversidade cultural do país e a língua pátria. 

Esses Comitês Técnicos, juntamente com o Comitê 
Executivo, são os responsáveis pelo desenvolvimento das 
políticas e ações definidas nos princípios e diretrizes de GE 
estabelecidos para toda a Administração Pública Federal. 

Em julho de 2004 é publicado decreto que cria o 
Departamento de Governo Eletrônico na SLTI. Em 2006 houve 
o decreto de implantação do Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital Terrestre – SBTVD-T –, contendo diretrizes para a 
transição do atual sistema de transmissão analógica para o 
sistema de transmissão digital, que envolve a radiodifusão de 
sons e imagens e serviços de retransmissão. 

No mês de dezembro de 2008 foi publicada a primeira 
versão da Estratégia Geral da Tecnologia de Informação – EGTI 
–, que teve como objetivo estabelecer as bases para a 
transição da situação atual de gestão dos ambientes de 
informática do Executivo Federal. Em março de 2009 foram 
criados 230 cargos de nível superior de analista em Tecnologia 
da Informação, vinculados ao MPOG. 

Por fim, é importante destacar que, em 2011, surgiu o 
primeiro programa de pós--graduação em Governo 
Eletrônico, ofertado pela UniSerpro em parceria com a Esaf. 

Não obstante os muitos pontos positivos, o Governo 
Eletrônico apresenta algumas dificuldades. Em auditoria 
realizada pelo TCU, iniciada em 2005 e concluída em 2006, o 
relatório final apontou “dificuldade de coordenação do 
programa e falta de monitoramento das iniciativas eletrônicas 
da Administração Pública Federal”. De outro lado, surgem 
fortes questionamentos quanto aos muitos recursos 
investidos e às volumosas quantias destinadas apenas aos 
contratos de manutenção de sistemas de informação como o 
Siafi, Sisbacen, Siscomex, Receita Federal, Previdência Social, 
entre outros, em face dos poucos resultados divulgados 
(Rodrigues Filho; Pereira Gomes, 2003). 

 
TRANSPARÊNCIA29 
É comum a concepção de governo eletrônico como 

instrumento de transparência eaccountability dos governos 
(Otávio Prado, 2009). 

O Governo Eletrônico não deve ser visto apenas como meio 
de disponibilização de serviços pela internet. O avanço das 
tecnologias de informação e comunicação tem possibilitado a 
interação entre governo e sociedade, e a disponibilização de 
uma vasta gama de informações eletrônicas que proporcionam 
mais transparência às ações dos governos. 

É crescente a importância das novas tecnologias 
eletrônicas, em especial a internet, na divulgação de 
informação e na prestação de contas governamentais. As TIC 
estão facilitando a publicidade e a transparência das regras, 

                                                 
29 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

critérios, decisões e ações governamentais, em tempo real ou 
quase real, além de identificar precisamente os responsáveis. 
No entanto, a questão política se faz presente nesse contexto; 
segundo José Pinho (2008), “as TIC contêm um enorme 
potencial democrático, desde que haja definição política no 
sentido da participação popular e da transparência, pois o 
Governo pode deixar de oferecer o que não quer mostrar, para 
nem mencionar o que quer esconder”. 

 
Atenção!!! 
Os governos não divulgam todas as informações, mas 

todas as informações que é de seu interesse divulgar. 
“Nunca terão ido tão longe as possibilidades de visibilidade e 
também de invisibilidade do Estado” (José Jardim, 2008). 

 
O Governo Eletrônico atende a “uma maior exigência da 

sociedade civil sobre transparência, participação e eficiência” 
(Wagner Araújo; Marco Gomes, 2006). As novas tecnologias de 
comunicação e informação, na medida em que, cada vez mais, 
evoluem e vão ganhando relevância, têm fomentado o debate 
em torno da transparência das ações governamentais. Para 
Luiz Akutsu e José Pinho (2002), “a internet, ao permitir o 
acesso a informações disponibilizadas pelos órgãos públicos a 
partir de qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, pode ser 
um dos instrumentos mais eficazes para a construção de uma 
democracia mais efetiva”. 

A transparência viabilizada pela internet inclui a 
disponibilização de todo o tipo de informação sobre: o 
Governo, a Administração, a estrutura de governo e dos 
órgãos, o processo decisório, as políticas públicas, as 
contratações e compras públicas em geral, a prestação de 
contas dos recursos utilizados, legislação etc. A 
disponibilização da prestação de contas através da internet 
proporciona a transparência da gestão governamental no 
contexto democrático, e é uma forma de concretização do 
accountability governamental. 

A transparência é inerente aos Estados democráticos 
modernos; insere-se no bojo da democracia. Para José 
Jardim (2008), “um dos pressupostos do Estado moderno é a 
sua visibilidade social”. 

Num ambiente democrático a sociedade tem direito a 
informações transparentes: quanto mais houver 
transparência nas informações, mais democráticos serão os 
governos e a sociedade. 

Atenção → A transparência das ações públicas constitui 
elemento essencial para aumentar a confiança e a cooperação 
entre a sociedade e o governo. 

Mesmo que os cidadãos não disponham de tempo ou 
conhecimentos técnicos necessários para a fiscalização e o 
controle das contas de governo e demais informações 
disponibilizadas pela internet, a própria disponibilização da 
informação já se constitui numa espécie de controle. Segundo 
Norberto Bobbio (1986), “uma das razões da superioridade da 
democracia diante dos Estados absolutos funda-se na 
convicção de que o governo democrático poderia finalmente 
dar vida à transparência do poder, ao poder sem máscara”. 

 
Atenção!!! 
A própria disponibilização das informações na internet, 

por si só, já se constitui numa espécie de controle. 
 
As informações são divulgadas em portais públicos, que 

são “uma porta de entrada na rede mundial” para acesso à 
internet, patrocinada por algum órgão público, em que são 
disponibilizados serviços, informações, canal de comunicação 
via e-mail, busca na internet,links para diversos outros portais, 
informações e serviços etc. 
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Luiz Akutsu e José Pinho (2002) definiram critérios para 
classificar esses portais em cinco estágios diferentes, que 
numa escala evolutiva, permitem/disponibilizam: 1o – 
download de informações em geral; 2o – possibilidade de 
consultar bancos de dados online para extrair informações; 3o 
– interação do ente público com os cidadãos, incluindo entrada 
de dados tais como solicitação de serviços, denúncias, 
reclamações e sugestões; 4o – troca de informações fornecidas 
pelos cidadãos ao ente público com outras agências estatais; 
5o – portais em que o ente público interage com os cidadãos 
sobre assuntos de interesse da coletividade, e a opinião dos 
cidadãos é efetivamente considerada na formulação de 
políticas públicas e nas decisões tomadas pelo ente. 

Existem dezenas de portais públicos importantes em 
atividade. Um deles é o da Previdência Social criado em 1997, 
e continuamente aperfeiçoado, que disponibiliza consultas, 
informações e serviços diversos aos mais de 20 milhões de 
aposentados, bem como a pessoas físicas e jurídicas que se 
relacionam com o INSS. É um dos portais que já apresenta a 
“carta de serviços ao cidadão” instituída pelo Decreto no 
6.932/2009. 

Outro portal importante é o da Receita Federal, que 
também atende a milhões de contribuintes, e oferece diversos 
serviços como envio da declaração do Imposto de Renda, 
consulta e emissão de certidões relativas a tributos federais, 
consulta sobre andamento de processos e lotes de restituições, 
informações sobre a arrecadação de receitas etc. A internet 
chegou ao Brasil em 1995, e em 1996 era criado o site da 
Receita, que em 1997 já oferecia a possibilidade de envio, de 
forma online, das declarações do Imposto de Renda mediante 
o programa Receitanet. 

O portal do Tribunal de Contas da União também 
apresenta diversos serviços e informações de interesse de 
órgãos públicos, entidades fiscalizadoras e da sociedade, 
principalmente no que se refere às atividades de controle 
externo da Administração Pública. 

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal também 
oferecem, através de seus portais, um leque de informações e 
serviços relacionados à tramitação e aprovação de normas 
primárias, aprovação e execução dos orçamentos, 
treinamentos a distância etc. Pesquisa realizada em 2008, pela 
ONG Transparência Brasil, destaca positivamente a divulgação 
de informações pelo portal da Câmara dos Deputados. No 
portal do Senado encontra-se o Siga Brasil – um sistema 
completo de informações orçamentárias, tanto relativas à 
aprovação do orçamento, quanto relativas a sua execução. 

O portal Comprasnet disponibiliza informações 
relacionadas a compras públicas, licitações, contratos 
administrativos, cadastro de fornecedores, 
catálogo/classificação de materiais e serviços etc. O 
Comprasnet oferece três tipos de serviços: serviços ao 
Governo, serviços aos fornecedores e serviços à sociedade. O 
portal Comprasnet divulga em tempo real/quase real os 
resultados das licitações realizadas pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal. O Comprasnet abrange o 
Siasg – Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais –, que atua como ferramenta de apoio às atividades de 
gestão de materiais, licitações/contratos e fornecedores. 

As transferências financeiras da União podem ser 
consultadas no portal de convênios, criado para facilitar e 
simplificar as relações entre os entes da federação, e 
proporcionar maior transparência quanto aos convênios 
realizados pela União. 

O portal Brasil apresenta um leque variado de 
informações, e no que diz respeito à transparência pública, 
disponibiliza quatro blocos de informações referentes: à 
prestação de contas da execução orçamentária e financeira 
do Governo Federal e aos relatórios de gestão de órgãos e 
entidades da Administração Pública; ao orçamento da União, 
relacionadas às prioridades dos poderes 

Executivo/Legislativo/Judiciário, quanto aos investimentos; à 
fiscalização, contendo a lista dos entes que fiscalizam e 
acompanham a correta administração dos recursos públicos 
federais, e o acesso às páginas eletrônicas desses órgãos; ao 
Conselho da Transparência, com informações sobre o 
colegiado que propõe e debate medidas de aperfeiçoamento 
do controle e da transparência na gestão pública, além de 
estratégias de combate à corrupção. 

Há também espaço para a participação e controle popular, 
e são oferecidos serviços como: consulta situação cadastral 
Pessoa Física – CPF –; aposentadorias e processos de 
concessão inicial/revisão de benefícios; concursos públicos; 
saúde pública; e bulário eletrônico. Para osite Brasil.gov, a 
transparência na Administração Pública constrói uma 
nova relação Estado–sociedade, na qual prevenção e 
controle são instrumentos legítimos para consolidar a 
democracia. Dessa forma, o cidadão pode acompanhar a 
aplicação dos recursos e, de forma organizada, interferir no 
processo decisório. Além de atender às exigências 
constitucionais,como a prestação de contas e o Balanço Geral, 
essas iniciativas aperfeiçoam métodos e criam novas 
estratégias de combate à corrupção e à impunidade. 

No entanto, nada pode ser considerado mais 
transparente do que o portal da Transparência da CGU, 
criado em 2004. Nesse portal, qualquer pessoa/cidadão pode 
acompanhar e fiscalizar a execução dos programas 
governamentais e os recursos transferidos a estados e 
municípios, assim como obter informações sobre compras e 
contratações públicas. Há também espaço para a apresentação 
de denúncias relacionadas com o mau uso dos recursos 
públicos. O portal da Transparência é um instrumento que 
possibilita o efetivo exercício do controle social. 

Atenção → Quando se fala em transparência das 
informações, o portal da Transparência da CGU é o mais 
importante. 

O portal da Transparência iniciou com dois tipos de 
consultas: referente às aplicações diretas e referente às 
transferências. As aplicações diretas contêm informações 
sobre os gastos diretos do Governo Federal em compras ou 
contratação de obras e serviços; as transferênciasde recursos 
contêm informações sobre como é feita a transferência dos 
recursos federais a estados, municípios, Distrito Federal, ou 
diretamente ao cidadão. Atualmente foramampliadas as 
possibilidades de consultas e aumentados os links 
relacionados, interconexões e funcionalidades. 

O portal da Transparência reúne informações sobre como 
o dinheiro público federal é aplicado. Pode-se consultar, por 
exemplo, quanto foi repassado/quanto cada município 
recebeu do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb –, ou mesmo quem são os beneficiários do 
Bolsa Família, quanto receberam e em que meses. Também 
encontram-se publicadas informações sobre os recursos 
federais transferidos diretamente ao cidadão e sobre os gastos 
diretos realizados pelo Governo Federal, em compras ou 
contratação de obras e serviços, incluindo os gastos de cada 
órgão com diárias, material de expediente, compra de 
equipamentos e obras e serviços, entre outros, bem como os 
gastos realizados por meio de Cartões de Pagamento do 
Governo Federal. 

Cabe destacar, ainda, a existência de “portais de 
Transparência”, inclusive com a carta de serviços ao cidadão, 
em todos os Ministérios e entidades da Administração 
indireta, a divulgar as mais variadas informações de interesse 
da sociedade, além de informações sobre contratações e gastos 
públicos. 

A realidade Estadual, no entanto, é diferente. Em 
estudo recente sobre os portais de governo Estaduais, 
mesmo constatando muitos aspectos positivos, mas com viés 
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nos pontos deficitários, no que se refere à transparência 
José Pinho (2008) afirma que: 

a maioria dos portais não disponibiliza ao cidadão 
qualquer forma de acompanhamento dos projetos por via 
eletrônica, ou seja, não está construído qualquer espaço 
institucional para acompanhamento dos planos e ações 
governamentais... ao se analisar a disponibilização de 
demonstrativos de execução do cronograma físico-financeiro 
das ações governamentais do exercício atual, em nenhum 
portal analisado foi encontrada qualquer informação deste 
tipo, o que indica, mais uma vez, ausência de prestação de 
contas à sociedade.... pode ser interpretado como ausência de 
uma cultura de transparência, uma resistência histórica a ser 
transparente. 

Ainda no que se refere à transparência eletrônica, no ano 
de 2001, destaca-se a certificação digital (ICP-Brasil), definida 
como “atividade de reconhecimento em meio eletrônico que se 
caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, 
exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e 
uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Esse 
reconhecimento é inserido em um Certificado Digital, por uma 
Autoridade Certificadora” (Brasil, 2007). O ICP-Brasil 
comprova que você é você na internet. Essa certificação 
permite a divulgação das informações com mais fidedignidade 
e confiabilidade. 

Registre-se também a atuação da Justiça Eleitoral, que em 
1996 utilizou de forma parcial a urna eletrônica nas eleições 
municipais; no ano 2000 quase todos os municípios a 
utilizaram, eem 2004 a votação eletrônica alcançou todos 
os municípios brasileiros. Em 2008, Curitiba foi a primeira 
capital a divulgar o resultado final da eleição municipal com 
menos de uma hora após o encerramento da votação. 

Destaque-se, ainda, que em 2005 foi instituído o “pregão 
eletrônico”, obrigatório para a aquisição de bens e serviços 
comuns no âmbito do Poder Executivo. Essa modalidade de 
licitação é realizada de forma online via internet, e todos os 
fornecedores cadastrados (portal Comprasnet/Sicaf) podem 
participar da licitação, independentemente da localização 
geográfica ou física de suas empresas. Os resultados dessas 
aquisições são disponibilizados em tempo quase real no 
Comprasnet. 

 
Transparência e a LRF 
Efetivamente, hoje não é possível falar em 

transparência sem considerar a LRF. Se não fosse essa lei, 
não teríamos o nível de divulgação de informações públicas, 
principalmente sobre a gestão fiscal, a toda a população. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – elaborada para 
garantir a responsabilização na gestão pública, primar pelo 
equilíbrio entre receitas e despesas e pela transparência da 
gestão fiscal, é um divisor de águas na história das finanças 
em termos de transparência das contas públicas no Brasil. 
Ela apresenta vários instrumentos de transparência, conforme 
se verifica nos arts. 48, 48-A e 49: 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive emmeios 
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 e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos. 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também 
mediante: 

I – incentivo à participação popular e realização de 
audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
orçamentos; 

II – 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; 

III – adoção de sistema integrado de administração 
financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de 
qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao 
disposto no art. 48-A. 

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do 
parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a 
informações referentes a: 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas 
unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no 
momento de sua realização, com a disponibilização mínima 
dos dados referentes ao número do correspondenteprocesso, 
ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 
procedimento licitatório realizado; 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda 
a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários. 

Art. 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder 
Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável 
pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos 
e instituições da sociedade. 

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá 
demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências 
financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, especificandoos 
empréstimos e financiamentos concedidos com recursos 
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, e no 
caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do 
impacto fiscal de suas atividades no exercício. (grifos nossos) 

No que se refere a essas contas, a LRF ampliou o contido no 
art. 31, § 3o, da CF/1988, para o qual, as contas dos municípios 
deveriam ficar, durante sessenta dias por ano, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, os quais 
poderiam questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

Santana Junior (2008) realizou pesquisa em 207 sites 
públicos dos três poderes e dos seguintes órgãos: Tribunais de 
Justiça, Assembleias Legislativas, Tribunais de Contas, 
Ministérios Públicos e o Poder Executivo, focando a 
transparência das ações à luz das recomendações do art. 
48 da LRF. A pesquisa interessa-se pelo cumprimento integral 
das normas da LRF, e, assim, ressalta os pontos deficitários, 
como a baixa divulgação em geral pelas Assembleias e 
Ministérios Públicos, a linguagem complicada das divulgações, 
a não totalidade dos documentos, a pouca divulgação das 
audiências públicas, a intempestividade das informações e a 
ausência de algumas prestações de contas por chefes do Poder 
Executivo. Por outro lado, a pesquisa apontou a “existência de 
associação dos indicadores econômicos e sociais e os níveis de 
transparência fiscal eletrônica observados nos sites dos 
poderes”. Embora a pesquisa de Santana Junior destaque os 
aspectos deficitários, é possível constatar que a grande 
maioria das informações é divulgada através dos portais 
eletrônicos desses órgãos, disponíveis para toda a sociedade, 
existindo também canais de participação popular. 

Segundo José Matias-Pereira (2009), ao nível de discurso o 
Governo demonstra que está consciente que a corrupção 
drena recursos que seriam destinados a produzir bens e 
serviços em favor da sociedade, a gerar negócios e a criar e 
manter empregos, mas na prática, em que pese os avanços, a 
transparência das ações de governo ainda encontra-se 
distante do ideal. 

Não obstante as afirmações do ilustre Doutor Matias-
Pereira, na verdade, são tantas as informações atualmente 
disponibilizadas pelo Governo Federal na internet, que se 
perde tempo em localizar as de “maior interesse” dentro desse 
universo. 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Administração Pública 41 

As informações eletrônicas disponibilizadas facilitam 
e permitem o controle social, tanto no que se refere à 
fiscalização do uso de recursos públicos e combate à 
corrupção, quanto na redução das distâncias entre o discurso 
e o desempenho dos governos, e as reais necessidades dos 
cidadãos e da sociedade. 

Agora, fica a cargo dos cidadãos, associações diversas, 
Ongs e órgãos de controle utilizarem essas informações para 
cobrar dos governos, políticos e gestores públicos, 
responsabilidade pela correta utilização dos recursos públicos 
em benefício de toda a população, respeitando o contido nos 
princípios e normas legais pertinentes; bem como denunciar a 
má utilização dos recursos públicos e exigir a punição dos 
responsáveis. 

 
Transparência e a Lei de Acesso à Informação 
A Lei no 12.527/2011 visa assegurar o direito fundamental 

de acesso à informação. Ela se aplica a todos os Órgãos e 
Entidades dos três poderes, e também às entidades privadas 
sem fins lucrativos que recebam recursos públicos (no que se 
refere à parcela de recursos recebidos). 

A lei de acesso à informação contempla as seguintes 
diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e 
do sigilo como exceção; divulgação de informações de 
interesse público, independentemente de solicitações; 
utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da 
cultura de transparência na administração pública; de-
senvolvimento do controle social da administração pública. 

 
Atenção!!! 
Salvo alguns casos de sigilo e de informações 

imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado – o 
acesso às demais informações encontram-se assegurado por 
esta lei. 

 
Segundo o art.7o da referida lei, o acesso à informação 

compreende o direito de obter: I – orientação sobre os 
procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre 
o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação 
almejada; II – informação contida em registros ou documentos, 
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 
recolhidosou não a arquivos públicos; III – informação 
produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado; IV – informação 
primária, íntegra, autêntica e atualizada; V – informação sobre 
atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 
relativas à sua política, organização e serviços; VI – informação 
pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e VII 
– informação relativa: a) à implementação, acompanhamento 
e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e 
entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas 
de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e 
externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios 
anteriores. 

O acesso à informação será assegurado mediante: I – 
criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e 
entidades do poder público, em local com condições 
apropriadas para: atender e orientar o público quanto ao 
acesso a informações; informar sobre a tramitação de 
documentos nas suas respectivas unidades; protocolizar 
documentos e requerimentos de acesso a informações; e II – 
realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à 
participação popular ou a outras formas de divulgação. 

Além disso, a referida lei também obriga que os órgãos e 
entidades públicas, independentemente de requerimento, 
divulguem em local de fácil acesso, as informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Além de 
outros meios, é obrigatória a divulgação dessas 
informações em sítios oficiais na internet. 

 
Atenção!!! 
Os municípios com menos de 10.000 habitantes estão 

dispensados dessa divulgação – mas continuam obrigados a 
divulgar, em tempo real, as informações relativas à execução 
orçamentária e financeira determinada pelo art. 48-B, da LRF. 

 
O fornecimento da informação é gratuito, salvo se houver 

necessidade de cópia de documentos (mesmo assim, estarão 
isentos aqueles cuja situação econômica não permita). 

Sob a égide dessa lei, qualquer interessado poderá 
requerer informação sem a necessidade de justificativas, 
inclusive as relacionadas à remuneração recebida pelos 
servidores públicos em sentido amplo, que deverão ser 
atendidas de imediato, ou no prazo máximo de vinte dias. 

Sem dúvida, a lei de acesso à informação, aplicada a partir 
de maio de 2012, é um poderoso instrumento em termos de 
transparência pública – capaz de fomentar o controle social e 
inibir práticas de corrupção. 

 
Questões 

 
01. (TCE-CE – Técnico de Controle Externo – 

Administração – FCC/2015) As Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) têm sido adotadas no setor público por 
meio do governo eletrônico. Sobre esse tema, é INCORRETO 
afirmar que o governo eletrônico 

(A) pode se concretizar na informatização das atividades 
internas dos órgãos públicos.  

(B) pode aumentar a transparência e a participação da 
sociedade.  

(C) possibilita a disponibilização de informações e 
serviços.  

(D) pode ser entendido exclusivamente como a 
informatização da comunicação dos governos com o público 
externo.  

(E) é integrado pelos portais governamentais, que são 
instrumentos de informatização da comunicação entre os 
governos e o público externo. 

 
02. (SUFRAMA – Analista Técnico – Administrativo – 

CESPE/2014) Com relação às práticas recentes da 
administração pública no Brasil, julgue os itens que se seguem. 

A adoção do governo eletrônico no Brasil é resultado das 
transformações do papel do Estado e da busca por 
mecanismos de transparência e controle social. 

(   ) Certo  (   ) Errado 
 
03. (CEPLAG – RJ – Especialista em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental – CEPERJ/2012) A evolução dos 
portais governamentais tem contribuído para o fortalecimento 
do debate envolvendo governo eletrônico e controle social, 
especialmente quando esse debate tem como foco:  

(A) a tecnologia de informação e comunicação (TIC) 
utilizada e a capacidade de armazenamento de dados e 
informações 

(B) a facilidade de navegação do portal e de pagamentos de 
tributos por parte dos contribuintes 

(C) a ampliação da arrecadação governamental e a 
realização de leilões eletrônicos 

(D) o processo legislativo envolvendo a elaboração do 
orçamento público e a adequação do sistema tributário 

(E) a prestação de contas das ações de governo e os 
mecanismos de interação entre governo e cidadãos 
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04. (TCU - Auditor Federal de Controle Externo 
CESPE/2013) Acerca de governo eletrônico, julgue o item que 
se segue. 

Participação cidadã, melhoria do gerenciamento interno 
do Estado e integração com parceiros e fornecedores são 
pressupostos que fundamentam as ações do programa de 
governo eletrônico. 

(   ) Certo  (   ) Errado 
 

Respostas 
 
01. Resposta: D. 
As TICs têm sido adotadas não só como forma de 

comunicação dos governos com o público externo, mas o 
Governo Eletrônico priorizam o uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC's) para democratizar o acesso 
à informação, visando ampliar o debate e a participação 
popular na construção das políticas públicas, como também 
aprimorar a qualidade dos serviços e informações públicas 
prestadas. 

 
02. Resposta: Certo. 
Idem ao 01: As TICs têm sido adotadas não só como forma 

de comunicação dos governos com o público externo, mas o 
Governo Eletrônico priorizam o uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC's) para democratizar o acesso 
à informação, visando ampliar o debate e a participação 
popular na construção das políticas públicas, como também 
aprimorar a qualidade dos serviços e informações públicas 
prestadas. 

 
03. Resposta: E. 
O desenvolvimento de programas de Governo Eletrônico 

tem como princípio a utilização das modernas tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) para democratizar o acesso 
à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de 
serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das 
funções governamentais. 

 
04. Resposta: Certo. 
O Governo Eletrônico (ou Governo Digital) procura 

construir um elo entre o operacional e o estratégico, assim 
como busca novas formas de relacionamento com a sociedade: 
Governo Eletrônico é um instrumento para melhorar os 
serviços públicos e o relacionamento com a sociedade, 
mediante a utilização das tecnologias da informação e 
comunicação. 

 

 
 

QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA30 
 
A excelência nos serviços públicos está ligada as melhorias 

acumuladas no decorrer dos processos de modernização, à 
utilização de ferramentas da qualidade, à situação 
orçamentário financeira do Estado para custeio da prestação 
dos serviços e ao padrão de relacionamento entre o Estado e a 
sociedade. 

A excelência na prestação de serviços públicos 
corresponde ao grau máximo/ótimo dos serviços 
prestados – quase impossível de ser atingido –, no entanto, 
advoga-se ser possível e atribui-se aos programas de 
qualidade a missão de atingir essa excelência. A excelência 

                                                 
30 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

corresponde a uma visão existente na Administração Pública, 
segundo a qual ao se utilizar ferramentas e técnicas da 
qualidade para promover melhorias contínuas relacionadas 
aos serviços oferecidos ao cidadão – o que inclui o treinamento 
e a motivação dos servidores – se estará caminhando rumo à 
excelência. 

 
Atenção!!! 
- Na Administração Pública a qualidade é entendida como 

a satisfação das necessidades e expectativas do usuário-
cidadão. 

- A aplicação dos princípios da qualidade na área pública 
tem como objetivo final a melhoria da qualidade de vida da 
população. 

 
A reforma gerencial de 1995 incorporou a ideia da 

qualidade e a definiu como “a satisfação das necessidades e 
expectativas do usuário-cidadão”: se ele está satisfeito, é sinal 
de que os serviços têm qualidade, e se ele não está, é sinal de 
que os serviços devem ser melhorados. Portanto, não é 
“simplesmente a presença ou a ausência de alguma 
propriedade” que caracteriza a qualidade no serviço público, 
mas o atendimento satisfatório dos cidadãos. 

Mas tanto a qualidade quanto o usuário-cidadão são 
termos abrangentes. Para Marianella Fadel e Regis Filho 
(2009), a qualidade é definida pelo cliente e transcende os 
parâmetros dos produtos, contemplando aspectos 
relacionados com o meio ambiente e com as relações humanas. 
A função qualidade e o termo cliente devem ser entendidos de 
forma abrangente e devem ser estendidos, também, para as 
relações profissionais, sociais e familiares. 

Além de satisfazer o cliente-cidadão, a qualidade na 
Administração Pública visa à redução de custos e à melhoria 
contínua dos processos. No contexto do Pdrae, a qualidade tem 
no processo o seu centro prático de ação, e compreende: a 
definição clara dos clientes (internos ou externos) e dos 
resultados esperados; a geração dos indicadores de 
desempenho; e a preocupação constante em fazer certo na 
primeira vez, envolvendo todos os servidores com o 
compromisso de satisfazer o cliente (Caderno Mare, no 04). 

 

QUALIDADE 
NO 
SETOR 
PÚBLICO 

Principal → 
Atendimentos das 
necessidades do cidadão 

Também 
visa 

→ 
Redução do custo dos 
serviços 

Também 
visa 

→ 
Melhora continua dos 
processos 

 
Para Marcelo Coutinho (2000), a reforma gerencial utiliza 

a “inovação” a serviço da qualidade. Um exemplo de inovação 
na prestação de serviços é o guichê único. Os postos de 
serviços itinerantes e as ruas da cidadania também são formas 
de inovação, que trazem agilidade e comodidade no 
atendimento ao cidadão. Em qualquer situação, a tecnologia da 
informação estará presente como responsável pelos meios de 
viabilização dos benefícios e melhorias em geral. 

 
A qualidade dos serviços é percebível, de forma 

objetiva/tangível ou subjetiva/intangível: a primeira 
percepção refere-se ao que pode ser visto e constatado de 
plano, é o aspecto físico do local (estrutura, equipamentos) e 
também a vestimenta adequada das pessoas; a segunda 
percepção refere-se à forma como o cliente é tratado, como a 
cortesia, simpatia, prontidão, agilidade. Dessa dualidade da 
avaliação qualitativa resulta a dificuldade em padronizar 

9. Qualidade na 
Administração Pública. 
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serviços e definir objetivamente indicadores de qualidade, 
visto que os cidadãos-clientes são diferentes e reagem de 
formas diferentes: o mesmo serviço pode ter qualidade 
para um cidadão-usuário e não ter para o outro. 

 
Nesse quesito, para avaliar o serviço prestado, é 

essencial a pesquisa de satisfação, ou ao menos a “caixinha 
de sugestão” a ser utilizada para a melhoria dos serviços, e é 
necessário que haja certa flexibilidade administrativa para 
adaptar os serviços às novas exigências do cidadão-usuário. 
Para Marianella Fadel e Regis Filho (2009), “a chave para 
assegurar uma boa qualidade de serviço é obtida quando as 
percepções dos clientes excedem suas expectativas”. Mas o 
despertar para a importância de fornecer serviços com 
qualidade não basta, “é preciso que haja um processo contínuo 
de monitoração das percepções dos clientes sobre a qualidade 
do serviço, identificação das causas das discrepâncias 
encontradas e adoção de mecanismos adequados para a 
melhoria”. 

 
Na hora de promover melhorias no serviço público, alguns 

aspectos devem ser levados em consideração. As melhorias 
podem abranger: a diminuição de tempo de resposta a um 
requerimento feito pelo usuário; a inclusão de preferências 
dos usuários, através de pesquisas com eles; a simplificação 
dos trâmites; a redução dos erros; a redução de custos 
(Lorigados; Lima; Sanchez, 2003). 

A quantidade de vezes que um cidadão tem que ir/retornar 
a um órgão público para resolver algo também é um indicador 
de que os serviços têm qualidade, e constitui item de melhoria. 

 
Histórico da qualidade na Administração Pública 
Em 1990, para incentivar a busca pela qualidade e a 

redução de custos, Collor lançou o Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade – PBQP. O objetivo do programa 
era apoiar o esforço de modernização da empresa brasileira, 
através da promoção da qualidade e produtividade, com vistas 
a aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos 
no país. No entanto, o programa estava direcionado para a 
iniciativa privada. 

 
Em maio de 1991 cria-se o subprograma Qualidade e 

Produtividade na Administração Pública, voltado para a 
área pública. Este programa buscava a sensibilização para a 
qualidade no setor público, com ênfase em ferramentas e 
melhorias de processo. O programa estabeleceu uma meta 
para a Administração Pública: aumento de nível de satisfação 
dos usuários de 10% ao ano, e meta geral de 70% de 
satisfação dos usuários em 2002. Em 2004 (avaliação do PPA 
2000-2003), constatou-se que os órgãos que aderiram ao 
programa obtiveram 81,3% de satisfação dos usuários, 
quanto aos serviços prestados. 

 
Ainda em 1991, foi criada a Fundação para o Prêmio 

Nacional da Qualidade. A primeira premiação privada ocorreu 
já em 1992, mas a premiação pública somente foi instituída 
em 1998. Atualmente, a Fundação Nacional da Qualidade – 
FNQ –(de Direito Privado) tem como missão “disseminar os 
fundamentos da Excelência em Gestão para o aumento de 
competitividade das organizações e do Brasil”. A FNQ é um 
órgão brasileiro, sem fins lucrativos, de estudos sobre 
excelência organizacional. Foi instituída em 11 de outubro de 
1991, por 39 organizações privadas e públicas. A Fundação 
recebe contribuições anuais de empresas que são classificadas 
em membros beneméritos e mantenedores. 

 
Em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado apresentou dois programas como instrumentos de 
administração da qualidade e da melhoria das práticas na 
Administração Pública Federal: o Programa de Qualidade e 

Participação, de aplicação geral na Administração Pública 
Federal; e o Programa de Reestruturação e Qualidade dos 
Ministérios, voltado a promover a readequação das 
estruturas administrativas dos Ministérios. 

 
Atenção!!! 
O Programa da Qualidade e Participação era o principal 

instrumento de mudança da cultura burocrática para a cultura 
gerencial na Administração Pública. 

 
O Programa Qualidade e Participação na Administração 

Pública foi instituído em 1996, como instrumento básico da 
modernização da gestão pública, com ênfase nos princípios da 
qualidade e da participação dos funcionários no nível 
operacional. Buscava não apenas uma mudança na forma 
de gestão, mas também na cultura das organizações, no 
que diz respeito à cooperação entre administradores e 
funcionários: buscava introduzir novos conceitos e técnicas de 
gestão pública, baseados no desempenho, na redução ao 
mínimo dos erros e na participação dos funcionários na 
definição dos processos de trabalho, com vistas a uma maior 
qualidade dos serviços, dentro da filosofia do erro zero e da 
maior cooperação entre funcionários e administradores. 

 
Os objetivos gerais deste programa eram dois: 1. 

Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, 
por meio da institucionalização de seus princípios, com ênfase 
na participação dos servidores; e 2. Apoiar o processo de 
mudança de uma cultura burocrática para uma cultura 
gerencial, fortalecendo a delegação, o atendimento ao cidadão, 
a racionalidade no modo de fazer, a definição clara de 
objetivos, a motivação dos servidores e o controle de 
resultados. O programa QPAP tinha como princípios: 
satisfação do cliente; envolvimento de todos os servidores; 
gestão participativa; gerência de processos; valorização do 
servidor público; constância de propósitos; e melhoria 
contínua. 

 
A implantação da gestão da qualidade foi considerada 

um fator crítico para o sucesso da Reforma Gerencial do 
Estado. Os programas implantados nos Ministérios contaram 
com um comitê estratégico, composto por autoridades 
responsáveis pelo planejamento estratégico e um grupo 
Técnico de Apoio encarregado de assessorar o comitê. A 
metodologia proposta previu o desenvolvimento de quatro 
grandes produtos, como coloca Bresser-Pereira: 

 
1° – estabelecimento de um marco referencial de exame 

e identificação de competências e objetivos de governo. Isso 
para delimitar o alcance e a natureza das mudanças a serem 
implementadas;  

2° – a proposição de um arranjo organizacional, levando 
em conta o conjunto do Ministério, seus órgãos e entidades 
vinculadas. É nesse momento que a missão, a visão de futuro 
do setor e os objetivos estratégicos são formulados. É aqui 
também que as funções são identificadas e distribuídas entre 
as organizações do setor; consequentemente, a melhor 
estrutura organizacional pode ser escolhida em cada caso;  

3° – a avaliação do modelo de gestão — do grau de 
atendimento e dos critérios de excelência de gestão;  

4° – a formulação de um Plano de Reestruturação e 
Melhoria da Gestão, que é elaborado especificamente para o 
Ministério, e que reflete todas as decisões tomadas nos passos 
anteriores. 

 
Em 1999, surge o Programa de Qualidade no Serviço 

Público, que defendeu uma nova cultura dentro do Governo, 
justamente abordando os pontos mais importantes da 
Administração Pública gerencial: foco no usuário-cidadão, 
gestão por resultados, inovação nos instrumentos gerenciais e 
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o envolvimento dos servidores de todos os níveis, visando à 
contínua melhoria na prestação dos serviços. O PQSP tinha 
duas finalidades principais: a melhoria da gestão e o foco em 
resultados — notadamente aqueles relativos à satisfação do 
cidadão enquanto usuário de serviços públicos e destinatário 
da ação do Estado. Sua principal missão era implantar a 
gestão pública por resultados na Administração Pública 
brasileira, com vistas a transformar o setor público em 
benefício do cidadão. Tinha dois objetivos gerais:  

 
1. apoiar as organizações públicas no processo de 

transformação gerencial, com ênfase na produção de 
resultados positivos para a sociedade, na otimização dos 
custos operacionais, na motivação e participação dos 
servidores, na delegação, na racionalidade no modo de fazer, 
na definição clara de objetivos e no controle dos resultados; e  

 
2. promover o controle social. 
A atuação do Programa de Qualidade no Serviço Público 

encontrava-se subdividida em três áreas: 
 
• Qualidade do Atendimento ao Cidadão: visa orientar 

as organizações públicas brasileiras no estabelecimento dos 
padrões de qualidade do atendimento ao cidadão e na 
realização de pesquisa de satisfação do usuário dos serviços 
públicos; 

 
• Mobilização das Organizações Públicas Brasileiras: 

procura estimular, orientar e apoiar as organizações públicas 
na implementação de ações de melhoria baseadas no Modelo 
de Excelência em Gestão Pública; 

 
• Avaliação e Melhoria da Gestão: efetua o 

reconhecimento das organizações públicas brasileiras 
engajadas no processo de melhoria contínua da gestão por 
meio do Prêmio de Qualidade do Governo Federal. 

 
Em 2005, foi implantado o GesPública – Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, através do 
Decreto n° 5.378 de 23 de fevereiro de 2005 e é o resultado da 
evolução histórica de diversas iniciativas do Governo Federal 
para a promoção da gestão pública de excelência, visando a 
contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao 
cidadão e para o aumento da competitividade do País.  

 
Visto como uma política pública fundamentada em um 

modelo de gestão específico, o Programa tem como principais 
características o fato de ser essencialmente público – 
orientado ao cidadão e respeitando os princípios 
constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência –, de ser 
contemporâneo – alinhado ao estado-da-arte da gestão –, de 
estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade 
– com impactos na melhoria da qualidade de vida e na geração 
do bem comum – e de ser federativo – com aplicação a toda a 
administração pública, em todos os poderes e esferas do 
governo.  

 
Por sua vez, o Modelo de Excelência em Gestão Pública 

(MEGP) representa a principal referência a ser seguida pelas 
instituições públicas que desejam aprimorar constantemente 
seus níveis de gestão. Como todo modelo de gestão, o MEGP 
contém diretrizes expressas em seus critérios de excelência 
gerencial (liderança, estratégias e planos, cidadãos, sociedade, 
informação e conhecimento, pessoas, processos e resultados), 
técnicas e tecnologias para sua aplicação (como, por exemplo, 
a Carta de Serviços ao Cidadão, o Instrumento Padrão de 
Pesquisa de Satisfação, o Guia de Gestão de Processos, o Guia 
‘d’ Simplificação Administrativa e o Instrumento de Avaliação 
da Gestão) e práticas de gestão implantadas com sucesso. Para 

que tanto o Modelo de Excelência em Gestão Pública quanto o 
próprio Programa GesPública acompanhem a dinâmica da 
sociedade brasileira e estejam em conformidade com as 
necessidades dos cidadãos, são fundamentais ações contínuas 
de inovação do modelo, de sua comunicação e de garantia de 
sua sustentabilidade.  

 
Nos últimos anos, o GesPública utilizou-se de uma 

estratégia de sucesso alicerçada no trabalho voluntário de 
representantes de instituições públicas, desenvolvendo e 
divulgando conceitos e soluções para gestão, implantando e 
mobilizando núcleos regionais e setoriais nas unidades da 
federação e realizando avaliações do nível de gestão das 
instituições, seja por meio de auto avaliações, seja nos ciclos 
anuais do Prêmio Nacional da Gestão Pública. 

Destaque também foi dado a iniciativas relacionadas ao 
atendimento ao cidadão, tais como o desenvolvimento de 
estudos, guias e eventos para as centrais de atendimento 
integrado e a recente publicação do Decreto de Simplificação 
do Atendimento.  

 
Com o Decreto Presidencial que instituiu 2009 como o Ano 

Nacional da Gestão Pública, a estratégia do Programa para 
cumprimento de sua missão foi ajustada de forma a facilitar a 
construção coletiva de uma agenda de gestão e a adesão das 
instituições aos princípios da Carta de Brasília, documento 
elaborado em conjunto pelo Ministério do Planejamento e pelo 
CONSAD e que contém um conjunto de orientações para a 
melhoria da gestão pública em nosso País. Em especial, foi 
criado um fórum nacional permanente de discussão do tema, 
foi lançado o Portal Nacional da Gestão Pública 
(www.gespublica.gov.br) e os processos de trabalho que 
sustentam o GesPública passaram a ser a articulação, o 
fomento e a mobilização de redes de gestão, com geração de 
conhecimento em gestão pública.  

 
Tais alterações vêm promovendo mudanças culturais no 

relacionamento entre o conjunto de instituições brasileiras, 
tais como: a possibilidade de adesão ao GesPública de 
qualquer pessoa física ou jurídica pelo uso de instrumentos de 
gestão ou mesmo pela simples participação nos fóruns de 
discussão presentes no Portal da Gestão Pública; a ampliação 
das ferramentas disponíveis e a avaliação de sua qualidade 
pelos próprios integrantes da Rede Nacional de Gestão 
Pública; o estabelecimento de parcerias com especialistas em 
assuntos que vão desde a teoria de redes e de sistemas 
complexos até a disposição de soluções de gestão; e, 
principalmente, a intensa comunicação entre os participantes 
do movimento pela melhoria da gestão, por meio dos mais 
eficientes canais (vídeos, ensinos à distância, redes sociais e 
blogs de gestão). Em uma visão mais ampla do Programa, 
iniciativas como a proposta de contratualização do 
desempenho, a lei orgânica da administração, o 
desenvolvimento e a implantação de indicadores de 
desempenho, a adequação da força de trabalho das 
organizações e as ações dos programas de cooperação 
internacional para a execução da agenda federativa se 
integram no cumprimento da missão de melhorar os serviços 
prestados à sociedade.  

 
Visão sistêmica do Modelo de Excelência em Gestão 

Pública 
 
A gestão pública pode ser representada graficamente como 

um sistema constituído por oito dimensões integradas e 
interativas, conforme exibido na Figura I. 
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A excelência da gestão pública implica a adoção de métodos e instrumentos de gestão adequados, eficazes e eficientes, que 
favoreçam o alcance de padrões elevados de desempenho e qualidade em cada uma dessas dimensões. O investimento permanente e 
contínuo em práticas de excelência em todas as dimensões do sistema, abaixo representado, conduz a uma gestão pública de excelência 
e reproduz, dentro do órgão/entidade público, o Ciclo PDCA.  

 
Este ciclo está representado pelos quatro blocos que contém juntos, as oito dimensões do Modelo. No modelo, os fundamentos da 

excelência estão representados em aspectos de gestão tangíveis e mensuráveis quantitativa ou qualitativamente, relativos às 
dimensões de 1 a 7, dispostos em assertivas. Na dimensão 8, o modelo orienta para a apresentação de resultados da ação institucional 
nas sete outras dimensões. 

 
Na Figura I, as oito dimensões estão distribuídas em quatro blocos. O primeiro é o bloco do Planejamento, constituído pelas quatro 

primeiras dimensões do Modelo: Governança, Estratégia e planos, Sociedade e Interesse público e Cidadania. Essas partes movem a 
organização e lhe dão direcionalidade. O segundo bloco é o da Execução e se constitui pelas dimensões Pessoas e Processos. 

 
Esses dois elementos representam o centro prático da ação organizacional e transformam finalidade e objetivos em resultados. O 

terceiro bloco, de Resultados, representa o controle, pois apenas pelos resultados produzidos pela organização é possível analisar a 
qualidade do sistema de gestão e o nível de desempenho institucional. O quarto bloco, de Informação e conhecimento, representa a 
inteligência da organização. Este bloco dá ao órgão/entidade capacidade de corrigir, melhorar ou inovar suas práticas de gestão e, 
consequentemente, seu desempenho. 

 
As dimensões do MEGP 
O MEGP organiza a gestão com alto desempenho institucional e excelência gerencial e subsidia a promoção da melhoria da Gestão 

do órgão/entidade pública.  
 
Dimensão Governança 
Governança pode ser entendida como o exercício de autoridade, controle, gerenciamento e poder de governo. É a maneira pela 

qual o poder é exercício no gerenciamento dos recursos econômicos, políticos e sociais para o desenvolvimento do país.  
 
Está, portanto, relacionada à capacidade de implementação das políticas públicas, em seus aspectos políticos, técnicos, financeiros 

e gerenciais. 
 
Esta dimensão implica a capacidade institucional de orientar-se em direção ao cumprimento de sua finalidade e competências 

institucionais, de forma a gerar valor para a sociedade e atuar em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais impostos 
à Administração Pública. A formulação e a implementação de políticas públicas, em qualquer esfera de governo, requer o entendimento 
da realidade, a identificação das causas críticas e as formulações sobre produtos e resultados que permitam a otimização do uso dos 
recursos públicos escassos disponíveis.
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A Governança está relacionada com a capacidade e as 
condições internas ao governo, para exercício de suas 
competências e alcance de seus objetivos. Diz respeito aos 
recursos técnicos, tecnológicos, de infraestrutura, de pessoal, 
entre outros de que dispõem as estruturas governamentais 
para formular, planejar e implantar as políticas públicas, assim 
como acompanhar, avaliar e fiscalizar a sua execução e 
resultados obtidos. Sendo assim, é mais do que uma forma 
eficaz e eficiente de executar o ‘negócio governo’. Está 
relacionada à legalidade e legitimidade, sendo mais do que 
valores estritamente empresariais. Governança pública é uma 
atividade complexa que envolve o ‘governo’ de complexas 
redes sociais nos setores políticos. 

A qualidade da governança está relacionada, também, à 
capacidade do sistema de liderança do órgão ou entidade em 
atuar de forma coesa e orientada para o alcance dos objetivos 
institucionais, assim como de envolver e motivar todos os 
servidores ou empregados do quadro de pessoal. Os líderes, na 
gestão pública de excelência, devem orientar e direcionar o 
órgão ou entidade pública ao cumprimento de suas finalidades 
legais – é deles o papel de promover a compreensão interna e 
externa sobre o papel institucional do órgão ou entidade e 
garantir o seu desempenho, na estrita observância de suas 
competências, observadas as orientações gerais e prioridades 
de governo. 

Para tanto, é fundamental que a alta direção disponha e 
utilize métodos de coordenação, articulação e supervisão para 
promover a internalização de valores e princípios da 
administração pública; a unidade de objetivos e a ação 
integrada; a gestão dos principais riscos presentes na área de 
atuação do órgão ou entidade; a transparência; a participação 
e o controle social e, especialmente, a eficiência 
administrativa. 

 
São aspectos de excelência institucional, característicos da 

dimensão de governança: 
α) a formação e a gestão de líderes; 
β) a estruturação do processo decisório de forma a 

favorecer a decisão célere, concertada 
e voltada para a geração de valor social; 
χ) a prática institucional de monitoramento e avaliação 

sistemáticos de seu desempenho, com base em indicadores, 
com vistas ao contínuo reposicionamento do órgão ou 
entidade e atualização da estratégia, a fim de melhor atender 
às demandas e aos desafios internos e externos. 

 
A dimensão governança amplia o conceito de liderança, 

adotado nas versões anteriores do MEGP - amplia as 
dimensões e amplitudes do papel do órgão público e da sua 
capacidade de exercer a governança pública no setor em que 
atua. 

 
Dimensão Estratégia e Planos 
Uma gestão pública de excelência deve contemplar 

processos formais de formulação e implementação da 
estratégia, fundamentados no exercício de pensar o futuro e 
integrados ao processo decisório. 

A estratégia deve atender aos objetivos e dispor de metas 
e planos articulados, para as unidades internas. Deve ser 
formulada a partir da prospecção dos resultados institucionais 
que se espera alcançar, considerados os recursos internos e 
externos; assim como os fatores intervenientes, especialmente 
aqueles que possam representar riscos ou oportunidades ao 
desempenho organizacional. 

São requisitos de relevância para a excelência do processo 
de definição e implementação da estratégia: 

a. identificação de possíveis parcerias com agentes 
públicos e privados e potenciais conflitos de atuação; 

b. o conhecimento dos pontos fortes e das oportunidades 
de melhoria do próprio desempenho institucional; 

c. as necessidades de investimento e inovação de forma a 
atender requisitos específicos do setor em que atua; 

d. o alinhamento ao Plano Plurianual; 
e. o desdobramento da estratégia em planos específicos 

que atendam às outras dimensões do sistema de gestão 
públicas; tais como plano de tecnologia; capacitação; melhoria 
e inovação da capacidade de gestão; gestão patrimonial; gestão 
do conhecimento; gestão da comunicação; e 

f. a vinculação da programação orçamentária à estratégia. 
 
Dimensão Público Alvo 
Esta dimensão refere-se às práticas gerenciais 

direcionadas ao relacionamento do órgão/entidade com a 
sociedade e abrange a imagem institucional, o conhecimento 
que a sociedade tem do órgão ou entidade e a maneira como 
se relaciona com a sociedade e induz sua participação. 

O MEGP contempla, em sua Dimensão Público Alvo, 
práticas direcionadas, entre outras:  

a. à identificação e classificação dos públicos alvos e de 
suas necessidades e expectativas; 

b. ao tratamento dessas necessidades e expectativas, 
inclusive no redesenho dos processos institucionais, para a 
geração de resultados mais efetivos; 

c. ao atendimento à Lei de Acesso à Informação; 
d. à comunicação ao cidadão sobre os seus serviços e 

padrões de atendimento (Carta ao Cidadão); 
e. à manutenção de canais de comunicação acessíveis e 

adequados aos perfis de seus públicos alvos; 
f. ao gerenciamento da qualidade do atendimento ao 

público; 
g. ao tratamento das solicitações, reclamações e sugestões; 
h. ao fortalecimento das relações com a sociedade, 

inclusive por meio de instrumentos de pesquisa, ausculta e 
concertação. 

 
O critério também analisa a imagem e o conhecimento 

mútuo existente entre o órgão/entidade e o público. O 
processo é uma proposta para democratizar a administração 
pública, valorando a legitimidade, a participação da sociedade 
e as consultas aos usuários cidadãos. 

 
Dimensão Interesse Público e Cidadania 
A Dimensão Interesse Público e Cidadania diz respeito à 

observância do interesse público e ao regime administrativo e 
a participação e o controle social. 

Um sistema de gestão pública de excelência contempla, 
nesta Dimensão, práticas direcionadas, entre outras: 

α. à identificação e avaliação dos principais aspectos 
sociais, econômicos e ambientais relacionados à atuação do 
órgão ou entidade; 

β. à capacidade de prevenir ou mitigar impactos adversos 
na sociedade ou no ambiente, decorrentes de sua atuação; 

χ. à identificação da necessidade de atualização ou 
adequação da ordem constitucional/legal; 

δ. à conscientização das partes interessadas quanto à 
responsabilidade social e ambiental e à sustentabilidade 
econômica; 

ε. à observância dos direitos alcançados por públicos 
específicos; 

φ. à análise dos resultados de auditorias internas e 
externas, para a identificação de riscos institucionais; 

γ. à observância interna do regime administrativo imposto 
à atuação institucional; 

η. à manutenção de mecanismos efetivos para a atuação 
pautada pela ética pública; e 

ι. ao estímulo à sociedade à participação e ao controle 
social. 

Dimensão Informação e Conhecimento 
A Dimensão representa a capacidade de gestão das 

informações e do conhecimento, especialmente a 
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implementação de processos gerenciais que contribuam 
diretamente para a seleção, coleta, armazenamento, utilização, 
atualização e disponibilização sistemática de informações 
atualizadas, precisas e seguras aos usuários internos e 
externos, com o apoio da tecnologia da informação. 

As informações podem ser relativas ao desempenho global 
institucional, aos seus processos internos, especialmente aos 
finalísticos; aos públicos alvos; aos servidores e ao ambiente 
externo, especialmente aos referenciais comparativos. O 
importante é que as informações estejam relacionadas a todas 
as partes interessadas no desempenho institucional, bem 
como abordem os aspectos relevantes da área de atuação do 
órgão/entidade, intrínsecos ou relativos à estratégia. 

Além disso, a gestão pública de excelência deve contemplar 
a implementação de processos gerenciais que objetivem a 
identificação, o desenvolvimento, a geração, a proteção e o 
compartilhamento do conhecimento. 

 
Dimensão Pessoas 
A excelência da gestão pública pressupõe sistemas de 

trabalho estruturados, que considerem as competências, os 
requisitos técnicos, tecnológicos e logísticos necessários para 
a execução dos processos institucionais, de forma a cumprir as 
finalidades do órgão ou entidade. Inclui as adequadas 
estruturação e alocação de cargos efetivos, funções e cargos 
em comissão; os padrões remuneratórios e a alocação interna. 
São particularmente relevantes os investimentos em 
adequado dimensionamento da força de trabalho; em gestão 
de competências institucionais e profissionais; e na 
estruturação de sistemas de remuneração e de gestão do 
desempenho sintonizados com os paradigmas do 
gerenciamento por resultados. 

Além disso, implica a existência de processos de 
capacitação e desenvolvimento dos servidores e da garantia de 
um ambiente de trabalho humanizado, seguro, saudável e 
promotor do bem-estar, da satisfação e da motivação dos 
agentes públicos. 

 
Dimensão Processos 
A Gestão pública de excelência exige processos finalísticos 

e de apoio adequadamente estruturados, a partir da estratégia 
institucional, com base nos recursos disponíveis, nos 
requisitos dos públicos alvos e nas possibilidades e limitações 
jurídico-legais.  

O monitoramento e o controle dos processos devem 
induzir mecanismos de tratamento de não conformidades e 
implantação de ações corretivas, melhoria dos processos e 
incorporação de inovações, de forma a assegurar o 
permanente alto desempenho institucional. 

 
Entre os processos finalísticos e de apoio, dos órgãos e 

entidades públicos, destacam-se, pela relevância do 
investimento e aperfeiçoamento, os seguintes: 

α. o atendimento ao público; 
β. a gestão de parcerias com entidades civis; 
χ. a gestão financeira; 
δ. a gestão de suprimentos; 
ε. a gestão do patrimônio público. 
 
Dimensão Resultados 
De nada adianta o investimento nas sete primeiras 

dimensões se esse investimento não gerar os resultados 
esperados para a sociedade, o mercado e o próprio setor 
público. A Gestão orientada para Resultados é considerada 
uma poderosa ferramenta metodológica de monitoramento e 
avaliação das ações dos governos em sistemas políticos 

                                                 
31 Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/Decreto/D5378.htm Acesso: 12/11/2015. 

democráticos. Avaliar os resultados obtidos nas ações de 
governo, respeitando as dimensões de eficiência, eficácia e 
efetividade, permite aos agentes políticos estabelecer 
correções nos rumos dos seus processos de trabalho, como 
também propicia oportunidades de desenvolver estratégias de 
acompanhamento aos cidadãos. 

 
Por fim apresentamos o Decreto n° 5.378/2005 que 

instituiu o Programa GESPÚBLICA. 
 
DECRETO Nº 5.378 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005.31 
 
Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, e 
dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
DECRETA: 
 
Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, com a finalidade 
de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 
públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da 
competitividade do País. 

 
Art. 2o O GESPÚBLICA deverá contemplar a formulação e 

implementação de medidas integradas em agenda de 
transformações da gestão, necessárias à promoção dos 
resultados preconizados no plano plurianual, à consolidação 
da administração pública profissional voltada ao interesse do 
cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens 
gerenciais, que objetivem: 

I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral 
atendimento das competências constitucionais do Poder 
Executivo Federal; 

II - promover a governança, aumentando a capacidade de 
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; 

III - promover a eficiência, por meio de melhor 
aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da 
ação pública; 

IV - assegurar a eficácia e efetividade da ação 
governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, 
impactos e resultados; e 

V - promover a gestão democrática, participativa, 
transparente e ética. 

 
Art. 3o Para consecução do disposto nos arts. 1o e 2o, o 

GESPÚBLICA, por meio do Comitê Gestor de que trata o art. 7o, 
deverá: 

I - mobilizar os órgãos e entidades da administração 
pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização; 

II - apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da 
administração pública na melhoria do atendimento ao cidadão 
e na simplificação de procedimentos e normas; 

III - orientar e capacitar os órgãos e entidades da 
administração pública para a implantação de ciclos contínuos 
de avaliação e de melhoria da gestão; e 

IV - desenvolver modelo de excelência em gestão pública, 
fixando parâmetros e critérios para a avaliação e melhoria da 
qualidade da gestão pública, da capacidade de atendimento ao 
cidadão e da eficiência e eficácia dos atos da administração 
pública federal. 
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Art. 4o Os critérios para avaliação da gestão de que trata 
este Decreto serão estabelecidos em consonância com o 
modelo de excelência em gestão pública. 

 
Art. 5o A participação dos órgãos e entidades da 

administração pública no GESPÚBLICA dar-se-á mediante 
adesão ou convocação. 

§ 1o Considera-se adesão para os efeitos deste Decreto o 
engajamento voluntário do órgão ou entidade da 
administração pública no alcance da finalidade do 
GESPÚBLICA, que, por meio da auto-avaliação contínua, 
obtenha validação dos resultados da sua gestão. 

§ 2o Considera-se convocação a assinatura por órgão ou 
entidade da administração pública direta, autárquica ou 
fundacional, em decorrência da legislação aplicável, de 
contrato de gestão ou desempenho, ou o engajamento no 
GESPÚBLICA, por solicitação do Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, em decorrência do 
exercício de competências vinculadas a programas 
prioritários, definidos pelo Presidente da República. 

 
Art. 6o Poderão participar, voluntariamente, das ações do 

GESPÚBLICA pessoas e organizações, públicas ou privadas. 
Parágrafo único. A atuação voluntária das pessoas é 

considerada serviço público relevante, não remunerado. 
 
Art. 7o Fica instituído o Comitê Gestor do Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, no âmbito do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o 
objetivo de formular o planejamento das ações do 
GESPÚBLICA, bem como coordenar e avaliar a execução dessas 
ações. 

 
Art. 8o O Comitê Gestor terá a seguinte composição: 
I - um representante do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que o coordenará; e 
II - um representante da Casa Civil da Presidência da 

República. 
III - representantes de órgãos e entidades da 

administração pública, assim como de entidades privadas com 
notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e 
à desburocratização, conforme estabelecido pelo Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.944, de 2009). 

§ 1o Os membros a que se referem o caput, titulares e 
suplentes, serão indicados pelos dirigentes dos órgãos ou 
entidades representados e designados pelo Ministro de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.944, de 2009). 

§ 2o O mandato dos membros do Comitê Gestor será de 
dois anos, permitida a recondução. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.944, de 2009). 

 
Art. 9o Ao Comitê Gestor compete: 
I - propor ao Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão o planejamento estratégico do 
GESPÚBLICA; 

II - articular-se para a identificação de mecanismos que 
possibilitem a obtenção de recursos e demais meios para a 
execução das ações do GESPÚBLICA; 

III - constituir comissões setoriais e regionais, com a 
finalidade de descentralizar a gestão do GESPÚBLICA; 

IV - monitorar, avaliar e divulgar os resultados do 
GESPÚBLICA; 

V - certificar a validação dos resultados da auto-avaliação 
dos órgãos e entidades participantes do GESPÚBLICA; e 

VI - reconhecer e premiar os órgãos e entidades da 
administração pública, participantes do GESPÚBLICA, que 
demonstrem qualidade em gestão, medida pelos resultados 
institucionais obtidos. 

Art. 10. Ao Coordenador do Comitê Gestor compete: 
I - cumprir e fazer cumprir este Decreto e as decisões do 

Colegiado; 
II - constituir grupos de trabalho temáticos temporários; 
III - convocar e coordenar as reuniões do Comitê; e 
IV - exercer o voto de qualidade no caso de empate nas 

deliberações. 
 
Art. 11. A participação nas atividades do Comitê Gestor, das 

comissões e dos grupos de trabalho será considerada serviço 
público relevante, não remunerado. 

 
Art. 12. A Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão exercerá as funções de 
Secretaria-Executiva do Comitê Gestor. 

 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 14. Ficam revogados os Decretos nos 83.740, de 18 de 

julho de 1979, e 3.335, de 11 de janeiro de 2000. 
 
Brasília, 23 de fevereiro de 2005; 184o da Independência e 

117o da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.2.2005 
 

Questões 
 
01. (DPE-TO- Assistente de Defensoria Pública – 

COPESE-UFT/2012) Sobre o Decreto Federal n. 5.378/2005 é 
correto afirmar, EXCETO:  

(A) Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização.  

(B) Os critérios para avaliação da gestão de que trata este 
Decreto são estabelecidos em consonância com o modelo do 
Programa Nacional de Controle da Qualidade.  

(C) O Comitê Gestor terá a seguinte composição, entre 
outros, representantes de órgãos e entidades da 
administração pública, assim como de entidades privadas com 
notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e 
à desburocratização, conforme estabelecido pelo Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

(D) Ao Comitê Gestor compete, entre outros, reconhecer e 
premiar os órgãos e entidades da administração pública, 
participantes do GESPÚBLICA, que demonstrem qualidade em 
gestão, medida pelos resultados institucionais obtidos. 

 
02. (IBGE- Analista – Planejamento e Gestão – 

CESGRANRIO/2013) O Decreto n° 5.378, de 23 de fevereiro 
de 2005, ao instituir o Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização (GESPUBLICA), teve como finalidade 
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 
prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade 
do País.  

Nessa linha de entendimento, para a consecução dos seus 
diversos objetivos, é da competência do Comitê Gestor criado 
pelo respectivo Decreto 

(A) propor ao Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão o planejamento estratégico do 
GESPÚBLICA. 

(B) instituir tributos que possibilitem a obtenção de 
recursos e demais meios para a execução das ações do 
GESPÚBLICA. 
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(C) encaminhar projeto de lei da LOA ao Congresso 
Nacional, com a finalidade de descentralizar a gestão do 
GESPÚBLICA. 

(D) interferir nos resultados do GESPÚBLICA. 
(E) vetar o reconhecimento e premiação dos órgãos e 

entidades da administração pública, participantes do 
GESPÚBLICA, mesmo que demonstrem qualidade em gestão, 
medida pelos resultados institucionais obtidos. 

 
03. (TJ-AL – Técnico judiciário – CESPE/2012) De 

acordo com o art. 2.º do Decreto n. o 5.378/2005, o GesPublica 
deve contemplar a formulação e a implementação de medidas 
integradas em agenda de transformações da gestão, 
necessárias à promoção dos resultados preconizados no Plano 
Plurianual, à consolidação da administração pública 
profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de 
instrumentos e abordagens gerenciais. Essas ações têm como 
objetivo 

 
(A) assegurar a efetividade da ação governamental por 

meio da reestruturação das instituições de controle.  
(B) promover a governança, aumentando a capacidade de 

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. 
(C) promover a governabilidade, por meio de um modelo 

autocrático, participativo, transparente e ético.  
(D) promover a inclusão da agenda de políticas públicas do 

Estado nas organizações do primeiro setor. 
(E) reduzir o endividamento da administração indireta e 

aprimorar a eficácia das ações governamentais. 
 
04. (ANATEL - Técnico Administrativo - CESPE/2014) 

Julgue os itens a seguir, acerca do modelo do GESPUBLICA. 
Os objetivos do GESPUBLICA incluem a eliminação do 

déficit institucional, a promoção da governança de políticas 
públicas, da eficácia e da efetividade da ação governamental 
bem como a promoção da gestão democrática, participativa e 
transparente. 

(    ) Certo                  (    ) Errado 
 
05. (UFRN - Administrador - COMPERVE/2015) O 

Modelo de Excelência na Gestão Pública, também chamado de 
GESPÚBLICA, é sustentado por fundamentos que servem de 
orientação aos gestores para a prestação de um serviço 
público de qualidade. Um deles é a geração de valor, que 
significa: 

(A) o elemento promotor da gestão, responsável pela 
orientação, estímulo e comprometimento com o alcance e a 
melhoria dos resultados organizacionais, atuando de forma 
inspiradora e motivadora para as pessoas. 

(B) a busca contínua e o alcance de novos patamares de 
conhecimento, individuais e coletivos, por meio da percepção, 
reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e 
experiências. 

(C) o alcance de resultados consistentes que assegurem o 
aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada 
para todas as partes interessadas. 

(D) a criação de um ambiente favorável à criatividade, à 
experimentação e à implementação de novas ideias que 
possam gerar um diferencial para a atuação da organização. 

 
06. (TCE-PI - Auditor Fiscal de Controle Externo - 

FCC/2014) GESPUBLICA é o Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização. Foi implementado em 2005, 
resultado da evolução histórica de iniciativas do Governo 
Federal para a promoção da Gestão Pública de excelência. Esse 
programa 

(A) promove a descrição detalhada dos processos, na 
medida em que cada fase seja precedida da transferência 
documental, reduzindo custos com erros e aumentando o 
prazo de atendimento ao usuário-cidadão. 

(B) é de origem japonesa, com forte influência norte- 
americana, cujo foco principal é a desrregulamentação de 
determinados setores da economia, a fim de proporcionar 
aumento na competitividade entre as organizações privadas. 

(C) foi instituído para mudar a cultura burocrática nas 
entidades públicas e conceder premiação para as melhores 
soluções apresentadas. Esse programa é gerido pela Fundação 
Nacional da Qualidade - FNQ. 

(D) objetiva a institucionalização das Normas ISO - 
Organização Internacional de Padronização, sediada na Suíça, 
no setor público brasileiro, para melhorar o gerenciamento 
dos elementos internos e externos à organização pública. 

(E) visa eliminar o déficit institucional, promover a 
governança, a eficiência e a gestão democrática participativa, 
bem como assegurar a eficácia e efetividade da ação 
governamental. 

 
07. (TRE-MA – Analista Judiciário – Contabilidade – 

IESES/2015) O Modelo de Excelência em Gestão Pública 
vinculado ao Programa Nacional da Gestão Pública e 
Desburocratização – GESPÚBLICA caracteriza-se como um 
sistema de gestão de referência para as organizações do setor 
público brasileiro. Identifique a alternativa que contemplam 
os oito critérios do Modelo: 

  (A) Liderança; Estratégias e Planos; Cliente; Sociedade; 
Aprendizado e Crescimento; Pessoas; Processos; Resultados. 

  (B) Liderança; Estratégias e Planos; Cidadãos; Sociedade; 
Informações e conhecimento; Pessoas; Processos; Resultados. 

  (C) Liderança; Estratégias; Cidadãos; Sociedade; 
Informações e conhecimento; Pessoas; Processos Internos; 
Resultados Sociais. 

  (D) Liderança; Planejamento; Clientes; Sociedade; 
Informações e conhecimento; Pessoas; Processos; Resultados. 

 
Respostas 

 
01. Resposta B. 
Decreto 5.378 

Art. 4º - Os critérios para avaliação da gestão de que trata este 
Decreto serão estabelecidos em consonância com o modelo de 
excelência em gestão pública. 

 
02. Resposta A. 
Art. 9o Ao Comitê Gestor compete: 
I - propor ao Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão o planejamento estratégico do 
GESPÚBLICA; 

 
03. Resposta B. 
Art 2º: II - Promover a governança, aumentando a 

capacidade de formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas; 

 
04. Resposta: Certo. 
Decreto 5.378: Art. 2o - O GESPÚBLICA deverá 

contemplar a formulação e implementação de medidas 
integradas em agenda de transformações da gestão, 
necessárias à promoção dos resultados preconizados no plano 
plurianual, à consolidação da administração pública 
profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de 
instrumentos e abordagens gerenciais, que objetivem: 

 
I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral 

atendimento das competências constitucionais do Poder 
Executivo Federal; 

 
II - promover a governança, aumentando a capacidade 

de formulação, implementação e avaliação das políticas 
públicas; 
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III - promover a eficiência, por meio de melhor 
aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da 
ação pública; 

 
IV - assegurar a eficácia e efetividade da ação 

governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, 
impactos e resultados; e 

 
V - promover a gestão democrática, participativa, 

transparente e ética. 
 
05. Resposta: C. 
Geração de Valor: Alcance de resultados consistentes, 

assegurando o aumento de valor tangível e intangível de forma 
sustentada para todas as partes interessadas.  

 
06. Resposta: E. 
Decreto 5.378: Art. 2o - O GESPÚBLICA deverá 

contemplar a formulação e implementação de medidas 
integradas em agenda de transformações da gestão, 
necessárias à promoção dos resultados preconizados no plano 
plurianual, à consolidação da administração pública 
profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de 
instrumentos e abordagens gerenciais, que objetivem: 

 
I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral 

atendimento das competências constitucionais do Poder 
Executivo Federal; II - promover a governança, 
aumentando a capacidade de formulação, implementação 
e avaliação das políticas públicas; III - promover a 
eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, 
relativamente aos resultados da ação pública; IV - assegurar 
a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo 
a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e V - 
promover a gestão democrática, participativa, 
transparente e ética. 

 
07. Resposta: B. 
Os Critérios de Excelência garantem à organização uma 

melhor compreensão de seu sistema gerencial, além de 
proporcionar uma visão sistêmica da gestão, do mercado e do 
cenário local ou global onde a empresa atua ou se relaciona. 
São eles: liderança; estratégias e planos; clientes; sociedade; 
informações e conhecimento; pessoas; processos e resultados.  

 

 
 

NOVAS TECNOLOGIAS32 
 
Com o aumento da competitividade entre as empresas (e 

por que não dizer entre as nações?), houve uma intensa busca 
por inovações – amparadas em grande parte nas novas 
tecnologias – como forma de superação dos concorrentes na 
procura por novos mercados, melhoria de produtos, novos 
produtos, redução de custos, melhoria da qualidade, aumento 
da eficiência, incremento nos lucros etc. 

 
Nesse ambiente competitivo, a estabilidade desapareceu e 

as organizações passaram a conviver num ambiente instável, 
complexo e em constante mutação. As organizações se 
tornaram sistemas abertos sujeitas a mudanças como 
forma de se adaptar ao ambiente e como meio de garantir 

                                                 
32 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

a própria sobrevivência no longo prazo. A produção de bens 
e serviços públicos ou privados agora deve atender aos 
padrões mundiais de preço, qualidade, segurança etc. Ato 
decorrente, a busca por novas formas de se fazer se tornou 
uma constante. 

A competitividade, a globalização, as novas tecnologias 
tornaram-se um desafio a ser enfrentado também pelas 
entidades públicas. Em decorrência dessas fortes mudanças 
oriundas das empresas privadas, constatou-se a necessidade 
de novas formas de administrar/gerir a coisa pública, pois esta 
encontrava-se incapacitada de dar conta das novas demandas 
impostas pela reestruturação produtiva e pela mundialização 
da economia. 

 
As estruturas governamentais foram fortemente afetadas 

pelas inovações tecnológicas, pelo ritmo intenso/contínuo das 
mudanças, pelo surgimento de uma economia global pós-
industrial e por uma sociedade baseada no conhecimento e na 
informação. Com as inovações tecnológicas, não só as 
organizações privadas, mas também as públicas, 
mudaram suas configurações, a começar pela Inglaterra, 
Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, Nova Zelândia e, 
posteriormente a América Latina e o Brasil. 

 
Novas práticas e ferramentas administrativas e gerenciais 

surgiram nas últimas décadas como consequência dessas 
mudanças; algumas delas, como o PDCA e o Diagrama de 
Pareto, começaram a ser utilizadas ainda na década de 1950, 
no Japão. 

 
Atenção!!! 
As novas tecnologias e ferramentas surgiram em função do 

aumento da concorrência/competitividade entre as empresas 
privadas, passando, num segundo momento, a ser utilizadas 
pelas organizações públicas. 

 
BENCHMARKING 
O glossário do GesPública define benchmarking como 

“um processo contínuo de medição de produtos, serviços e 
práticas (processos), em relação aos concorrentes mais 
competitivos, ou às empresas reconhecidas como líderes”. 

 
A precursora na utilização dessa técnica foi a empresa 

Xerox, em 1979. O benchmarking é um processo contínuo 
para avaliar serviços, produtos e práticas da organização, 
comparando-os com seus concorrentes mais fortes ou 
empresas que são reconhecidas como líderes empresariais na 
sua área de atuação. 

 
Procura-se identificar o “melhor do melhor”, os fatores-

chaves que influenciam a produtividade e a qualidade dessas 
empresas, com a finalidade de aprimorar os produtos e 
serviços da organização. 

 
Para utilizar o benchmarking a organização precisa: 

conhecer suas operações e avaliar seus pontos fortes e fracos 
(processos e diagnósticos internos); conhecer os concorrentes 
e organizações líderes do mercado, identificar suas 
habilidades e seus pontos fortes e fracos para compará-los 
com os pontos fortes e fracos de sua empresa; e implantar na 
organização o “melhor do melhor”: os pontos fortes dos 
concorrentes – e, se possível, ultrapassá-los. 

10. Novas tecnologias gerenciais 
e organizacionais e sua aplicação 

na Administração Pública. 
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Etapa 1: Planejamento 
Na etapa do planejamento, são necessários alguns procedimentos essenciais: 
 
- Identificação de áreas, processos ou atividades a serem melhoradas: 
Na primeira parte da fase do planejamento, a organização define quais atividades pretende aperfeiçoar por meio do processo de 

Benchmarking. Essa seleção de atividades deve considerar o impacto potencial que as melhorias podem trazer à organização. Podem-
se selecionar tanto atividades de gestão, como de captação de recursos e de gestão de voluntários, como ações e projetos destinados à 
população alvo. 

 
- Definição de critérios e indicadores para mensuração de atividades: 
Durante a próxima esta (de coleta de dados) será necessário estudar como as organizações realizam suas atividades. Para tanto, e 

indispensável definir critérios que possibilitem alguma comparação entre essas atividades, o que é feito na segunda parte da fase do 
planejamento. É ainda necessário definir parâmetros e indicadores para a mensuração de custos, qualidade e prazos utilizados na 
execução das atividades. Tais indicadores serão utilizados para mensurar as atividades desenvolvidas pelas diferentes organizações 
que participarem do Benchmarking.  

 
- Identificação de organizações participantes/parceiras: 
Deve ser selecionada as organizações serão incluídas no processo de Benchmarking, o que depende diretamente do tipo de 

processo a ser efetuado. Em princípio, podem participar do Benchmarking quaisquer organizações que tenham reputação de 
excelência na área estudada, não devendo ser, necessariamente, da mesma área de atuação. 

 
Etapa 2: Coleta de dados 
Realizada a etapa de planejamento, inicia-se a etapa da coleta de dados nas organizações envolvidas. O ideal é que a organização 

promotora do Benchmarking obtenha, inicialmente, o máximo de informações sobre as demais entidades por meio de fontes 
secundárias como jornais, revistas, pesquisas, bancos de dados, publicações das próprias organizações e internet. 

 
Com base nesse levantamento inicial de informações a organização pode partir para o processo de coleta de dados primários, em 

cada uma das entidades selecionadas, empregando diferentes métodos: 
- entrevistas com roteiros previamente elaborados; 
- realização de pesquisas empregando questionários estruturados; 
- oficinas ou reuniões de trabalho com gestores das organizações; 
- visitas de campo à organização e seus projetos. 
 
Etapa 3: Análise e comparações 
Na etapa de Análises e comparações, o conjunto das informações coletadas deve ser sistematizado e analisado, podendo constituir 

um relatório sobre as atividades desenvolvidas pelas diferentes organizações. Em seguida, é necessário comparar as diferentes 
atividades empregando os parâmetros definidos na etapa de planejamento. Essa comparação resultará em uma classificação e na 
produção de um ranking das atividades, segundo os diferentes fatores analisados, como qualidade, custo etc. 

 
De posse deste ranking, a organização pode comparar o desempenho de seus próprias atividades com o das demais empresas 

envolvidas e identificar quais poderiam ser aperfeiçoadas, aplicando-se o conhecimento adquirido durante o processo de 
Benchmarking. O resultado das análises pode ser consolidado em um relatório de Benchmarking, a ser disseminado por toda a 
organização. 

 
Etapa 4: Elaboração e implementação do plano de mudanças 
A última etapa, a elaboração e implementação do plano de mudanças do processo de Benchmarking inicia com a elaboração de um 

plano para implementação das mudanças nos processos que foram considerados prioritários. O ideal, nessa fase, é contar com a 
participação do máximo possível de todos os envolvidos no processos que serão aperfeiçoados com base na realização do plano. 

Além disso, é importante que o grupo envolvido no processo de implementação das mudanças esteja atento à necessidade de rever 
objetivos e metas estabelecidos. 

 
Os Principais Benefícios 
Enquanto nas organizações privadas essa técnica é utilizada para aumentar a competitividade, nas instituições públicas utiliza-se 

para identificar as organizações de excelência com vistas a promover melhorias na prestação de serviços públicos. 

BENCHMARKING 
Principal Benefício 

Área Pública → melhorar a prestação dos serviços 

Setor Privado → aumentar a competitividade 

 
Em regra, o benchmark é realizado quando a empresa está em crise, quando ocorrem ataques competitivos da concorrência, 

quando se pretende implementar melhorias significativas, ou quando se pretende atuar em novo ramo de negócio. Um dos principais 

Planejamento Coleta de Dados
Análise e 

Comparações

Elaboração e 
Implementação 

do Plano de 
Mudanças
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tabus à utilização do benchmarking consiste em convencer os gestores de que seus desempenhos podem ser melhorados a partir de 
experiências bem sucedidas de outras empresas. 

 
Atenção!!! 
Benchkmarking pode ser externo ou interno (usado para identificar/copiar/implementar melhores práticas de outros 

departamentos ou unidades da organização). 
 
MELHORIA CONTÍNUA (KAIZEN) 
A melhoria contínua é uma técnica de mudança organizacional lenta, suave e ininterrupta, centrada nas atividades em equipes. 

Visa aumentar a qualidade dos produtos e serviços dentro de programas a longo prazo. Seu foco é a melhoria gradual e contínua, 
através da colaboração e participação das pessoas, para realizarem suas tarefas um pouco melhor a cada dia. 

 
Atenção!!! 
O foco do Kaizen é melhorar continuamente a qualidade dos produtos e serviços, com o apoio das equipes de trabalho. 
 
Nem sempre os grupos de pessoas podem ser considerados uma equipe; para que sejam definidas como tal, devem trabalhar juntas, 

interagir umas com as outras, possuir habilidades complementares e ter objetivos comuns a perseguir. Equipes são mais que um 
“grupo de pessoas”. Regra geral, as equipes são escolhidas, treinadas, motivadas, avaliadas, perseguem objetivos/metas comuns, e, 
ao final, são recompensadas pelos resultados obtidos. 

 
Atenção!!! 
Equipes são mais que um simples grupo de pessoas – mas grupos podem evoluir e tornarem-se equipes se atuarem de forma 

colaborativa e perseguirem objetivos comuns. 
 
O Kaizen promove a melhoria através da eliminação de problemas identificados, objetivando fazer melhor as 

atividades/tarefas e conquistar resultados específicos relacionados à satisfação dos clientes, ou relacionados com a redução de custos 
de fabricação, estoques e distribuição. 

 
Dez princípios encontram-se relacionados ao uso dessa ferramenta: 
1° promover aprimoramentos contínuos; 
2° enfatizar os clientes; 
3° reconhecer os problemas abertamente; 
4° promover a discussão aberta e franca; 
5° criar e incentivar equipes de trabalho; 
6° gerenciar projetos por intermédio de equipes multifuncionais; 
7° incentivar o relacionamento entre as pessoas; 
8° desenvolver a autodisciplina; 
9° comunicar e informar todas as pessoas; 
10° treinar e capacitar todas as pessoas. 
 
Downsizing (Enxugamento) 
A teoria que fundamenta o uso dessa ferramenta surgiu no final do século XX. Odownsizing promove redução de níveis 

hierárquicos (mediante a fusão de departamentos ou gerências intermediárias) e o enxugamento organizacional, para reduzir as 
operações ao essencial do negócio (core business); e transfere as operações não essenciais para terceiros com capacidade de fazê-
lo melhor e mais barato (terceirização). 

 
Atenção!!! 
O foco do downsizing é concentrar as atividades da empresa no que ela tem de melhor: na sua competência principal (core business). 
 
O enxugamento substitui a cultura baseada na desconfiança e no policiamento externo (que utiliza um contingente excessivo de 

comandos e controles) por uma nova cultura, que investe em treinamento para a qualidade e apoia a inovação, a iniciativa e o 
comprometimento das pessoas. 

O downsizing reduz custos e aumenta a flexibilidade da organização e a capacidade de resposta às constantes mudanças 
no ambiente. Ao mesmo tempo em que tem sido muito utilizada, tem sido criticada em face do grande número de demissões 
decorrentes do enxugamento. 

 
Ciclo PDCA 
O Ciclo PDCA teve origem na década de 1920, com Shewhart, nos Estados Unidos, mas tornou-se conhecido como ciclo de Deming 

a partir de 1950, no Japão. Para o glossário do GesPública, Ciclo PDCA é uma ferramenta que busca a lógica para fazer certo desde 
a primeira vez. 
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Fonte: http://www.ciconsulting.com.br/nossos-servicos/gestao-

de-ativos.html 

 
É uma técnica simples para o controle de processos, 

que também pode ser utilizada para o gerenciamento contínuo 
das atividades de uma organização. É um método usado para 
controlar e melhorar as atividades de um processo, desta 
forma, contribui com a qualidade e com a redução de custos de 
forma contínua. 

 
O PDCA padroniza as informações de controle, reduz e 

evita erros lógicos, facilita o entendimento das informações, 
melhora a realização das atividades e proporciona resultados 
mais confiáveis. 

 
Também chamado Ciclo da Melhoria Contínua, o PDCA é 

uma “ferramenta oficial da qualidade”, utilizado em processos 
de trabalho com vistas a maximizar a eficiência e alcançar 
a excelência de produtos e serviços. Em regra, quando 
aplicado na melhoria de processos, significa estabelecer uma 
nova diretriz de controle, da qual decorre um novo nível de 
controle. 

 
O PDCA parte da insatisfação com o “estado atual das 

coisas” e analisa os processos com vistas a realizá-los de 
maneira otimizada. Inclui as seguintes etapas: planejamento 
(Plan): estabelecer objetivos, metas e os meios para alcançá-
los; execução (Do): executar as atividades propostas no 
planejamento; controle/verificação (Check/Control): 
monitora/controla a execução e verifica o grau de 
cumprimento do que foi planejado; Ação 
Avaliativa/Corretiva (Act to corret): identifica eventuais 
falhas e corrige-as, a fim de melhorar a execução das 
atividades. 

 
O PDCA é uma ferramenta de importância fundamental 

para a análise e melhoria de processos organizacionais, para a 
eficácia do trabalho em equipe e para o alcance das metas 
estabelecidas. 

 
Programa 5S 
Criado no Japão, o Programa 5S proporciona melhor 

organização, arrumação, limpeza, asseio e disciplina, 
eliminando os desperdícios, aumentando a produtividade e 
criando um excelente ambiente de trabalho. Senso significa 
faculdade de apreciar, sentir, julgar. Os cinco sensos estão 
promovendo mudanças nas organizações e dando sustentação 
aos programas de Qualidade e Produtividade. 

 
Várias palavras diferentes vêm sendo utilizadas para 

definir as palavras japonesas que compõem os 5S: Seiri – senso 
de utilização, seleção; Seiton – senso de ordenação, 
arrumação;Seisoh – senso de limpeza; Seiketsu – senso de 
asseio, saúde, padronização; Shitsuke – senso de 
autodisciplina, harmonia, educação. 

O 5S é um programa voltado para os funcionários, que 
busca promover os bons hábitos no ambiente de trabalho, 
como forma de melhorar a produtividade. 

 
Sua utilização pelas organizações vem proporcionando 

vantagens como: segurança no trabalho, hábitos em geral 
mais saudáveis, maior limpeza e organização, combate ao 
desperdício, melhoria nos relacionamentos, melhoria dos 
produtos e serviços, espírito de equipe, e melhoria geral do 
ambiente de trabalho. 

 
Diagrama de Pareto 
Diagrama ou princípio de Pareto é uma forma especial de 

gráfico de barras verticais(histograma) que permite 
determinar quais problemas resolver e qual a prioridade. Esse 
histograma direciona os esforços para os problemas mais 
importantes, visto que permite selecionar e visualizar itens 
ou fatores em sua ordem crescente de importância, e utilizá-
los para melhora da qualidade, redução de custos etc. 

 

 
O diagrama de Pareto baseia-se em fatos e dados e poderá 

ser usado sempre que for preciso ressaltar a importância 
relativa entre os vários problemas ou condições, no sentido 
de escolher o ponto de partida para a solução de um 
problema: identificar a causa básica de um problema ou 
avaliar o progresso de uma operação. Identifica as causas 
que mais se repetem nos problemas que estão 
continuamente sendo enfrentados pela organização. 

É uma das ferramentas mais antigas e considera que nem 
todos os itens merecem o mesmo tratamento ou atenção da 
administração. Esse diagrama é também denominado de “80 
por 20”. “Para ele, 80% do volume de problemas são 
constituídos por apenas 20% de eventos causadores”... 
“diagrama de barras verticais para dirigir a atenção aos 
problemas mais importantes e prioritários, localizados nas 
barras mais altas, deixando as barras mais baixas para 
constatação posterior” (Idalberto Chiavenato, 2006). 

 
Diagrama de Ishikawa 
Criado pelo químico japonês Kaoru Ishikawa, e também 

conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama 
Espinha de Peixe, esse diagrama expressa, de modo simples 
e fácil, a série de causas e efeitos de um processo ou um 
problema. O diagrama é uma forma sequencial e ordenada 
para se descrever ou separar todas as fases e partes de um 
problema. 
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Fonte: http://carmeninacio-rh.blogspot.com.br/2013/03/diagrama-de-ishikawa.html 

 
Parte-se dos efeitos dos problemas para a identificação das causas que o provocaram, colocando-as em grau de importância 

da esquerda para a direita. Toda a equipe deve participar na identificação das causas, como forma de garantir que todas as causas 
potenciais sejam consideradas. 

Para Idalberto Chiavenato (2004) a principal utilização dessa ferramenta é para “identificar as causas que geram os efeitos”. “A 
metodologia se baseia em quatro categorias de problemas situados na parte operacional de produção, os chamados 4M, a saber: 
método, mão de obra, material e máquina”. Há autores que mencionam “5M; 6M” (todos relacionados mais à produção), mas esse 
diagrama pode ser utilizado para, a partir dos efeitos, identificar as causas de qualquer tipo de problema. “Pode ser utilizado também 
com outros propósitos, por permitir estruturar qualquer sistema que resulte em uma resposta (uni ou multivariada) de forma gráfica 
e sintética” (Qualidade Total, USP). 

 
Atenção!!! 
O diagrama pode ser utilizado para identificar as causas de qualquer problema. O nome “espinha de peixe” vem da semelhança do 

desenho gráfico com um peixe. 
 
Orçamento participativo 
O orçamento participativo é uma técnica orçamentária em que a alocação de alguns recursos contidos no orçamento público 

é decidida com a participação direta da população, ou através de grupos organizados da sociedade civil, como a associação de 
moradores. Até o momento, sua aplicação restringe-se ao âmbito municipal: os municípios pioneiros nessa técnica foram Porto Alegre-
RS e Santo André-SP, na gestão 1989-1992. 

É um importante espaço de debate e decisão político-participativa. Nele, a população interessada decide as prioridades de 
investimentos em obras e serviços a serem realizados, a cada ano, com os recursos do orçamento. Essa técnica orçamentária estimula 
o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público, e gera corresponsabilização entre governo e sociedade 
sobre a gestão dos recursos públicos. 

Alguns autores destacam o caráter educativo desse orçamento, visto que proporciona à comunidade local o conhecimento dos 
principais problemas enfrentados pela cidade, assim como das limitações orçamentárias existentes. Ou seja, pode-se perceber que o 
“buraco da sua rua” é menos importante que a construção de um posto de saúde no bairro vizinho. Nesse processo, o cidadão deixa de 
ser um simples coadjuvante para ser protagonista ativo da gestão pública. 

 
Atenção!!! 
O principal benefício do orçamento participativo é a democratização da relação do Estado-sociedade com fortalecimento da 

democracia. 
 

Vale ressaltar que somente são colocados para decisão da população uma parte dos recursos disponíveis para 
investimentos, e a participação do cidadão ocorre no momento de elaboração e muito timidamente na fiscalização de sua execução. 

Esse mecanismo foi reforçado pela LRF, 
Art. 48, parágrafo único: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos. 
A partir da elaboração do PPA (2004-2007), o Governo Federal procurou ampliar os meios de participação da sociedade na 

elaboração, implementação e controle dos orçamentos, mas ainda não se pode falar em orçamento participativo no âmbito 
federal. Nesse mesmo sentido, a Câmara dos Deputados, através das audiências regionais para debate sobre o orçamento público, 
pretende estimular a participação direta da sociedade na sua elaboração, mas ainda está muito distante de configurar esse tipo de 
orçamento. 

Atenção!!! 
O Orçamento participativo aplica-se apenas aos municípios e de forma facultativa. 
 
Reengenharia 
A reengenharia surgiu na década de 1990, com Hammer e Champy, como uma forma de responder às intensas mudanças globais 

ocorridas nos cenários econômicos, tecnológicos e culturais. É baseada nos princípios da quebra de departamentalização e 
desburocratização, com ênfase nos processos que geram valor para o cliente. A reengenharia foca nos processos, e repensa conceitos, 
métodos e sistemas: primeiro define o que precisa ser feito e somente depois se preocupa em como fazer. 
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Para Hammer e Champy a reengenharia é “a 
implementação de mudanças radicais que, ao redesenhar os 
processos de trabalho, visam melhorar, de forma drástica, a 
eficácia da empresa, em todos os seus aspectos tais como 
custos, qualidade, serviço e velocidade”. 

A reengenharia provoca fortes alterações na 
organização, “representa uma reconstrução e não 
simplesmente uma reforma”. Não é utilizada para “fazer 
reparos rápidos ou mudanças cosméticas na engenharia atual, 
mas fazer um desenho organizacional totalmente novo e 
diferente”. A reengenharia utiliza palavras-chaves como: 
“fundamental, radical, drástica e processos” (Chiavenato, 
2004). 

 
Atenção!!! 
São palavras-chaves que identificam a reengenharia: 

fundamental, radical, drástica, processos. 
 
A reengenharia de processos apresenta-se como uma 

revolução que rompe os paradigmas tradicionais de 
administração. Na reengenharia, o nível de mudança é 
radical e ocorre de uma só vez, promovendo mudanças na 
estrutura e na cultura, e apresentando dois componentes 
principais: a tecnologia da informação e os recursos humanos. 
Fator crítico de sucesso para a reengenharia são as pessoas, 
que devem ser preparadas e incentivadas a participar da 
mudança. A Tecnologia da Informação – TI – é fator-chave no 
processo de reengenharia; é ela que possibilita a inovação, as 
novas maneiras de se fazer melhor, mais rápido e com 
menores custos. Regra geral, os processos de reengenharia 
envolvem um novo sistema de informações, um novo software 
organizacional. 

A reengenharia é uma forma de intervenção 
estratégica para adaptar as organizações às mudanças no 
ambiente em que atuam. Ela utiliza a tecnologia para “fazer 
mais com menos”, para transformar a organização com vistas 
a: aumentar a satisfação dos clientes; melhorar a qualidade 
dos produtos e serviços; e reduzir custos operacionais. A 
reengenharia não pode ser confundida com a utilização da 
tecnologia apenas para melhorar os processos ou para fazer 
mais rápido o trabalho. 

 
Atenção!!! 
A reengenharia poderá abranger uma área apenas, ou toda 

a organização. 
 
São objetivos principais da reengenharia: 
• aumentar a qualidade dos produtos e serviços; 
• aumentar a satisfação dos clientes quanto aos 

produtos/serviços; 
• ampliar a competitividade da organização; 
• aumentar a produtividade, reduzir custos e aumentar o 

lucro; 
• melhorar a flexibilidade e facilitar a adaptação às 

mutações no ambiente; 
• facilitar e simplificar as operações. 
 
Há dois tipos de reengenharia segundo os autores da 

matéria: a reengenharia de negócios e a reengenharia de 
processos. A primeira pode alterar, inclusive, a visão da 
organização e o seu negócio; e a segunda começa com os 
negócios já definidos e redefine os processos. Um novo negócio 
pode ser construído mediante a aquisição de empresas 
detentoras de know-howna área desejada. 

 

Reengenharia de negócios → Pode redefinir o negócio 

Reengenharia de processos → Só redefine processos 

 

O projeto de reengenharia envolve dois momentos: o 
antes e o depois, e no meio deles encontra-se a mudança 
planejada. Muda-se a tecnologia (equipamentos e software), 
mudam-se os processos (meios de como fazer), mudam as 
pessoas (cultura organizacional) e muda-se a estrutura 
organizacional. 

 
Dentre as principais mudanças verificadas nos processos 

de reengenharia destacam-se: 
• Mudam-se os departamentos funcionais para equipes de 

trabalho; 
• Mudam-se as tarefas simples para multidimensionais e 

coletivas; 
• Muda-se o treinamento básico para a educação 

continuada; 
• Muda-se a medida de desempenho e a forma de 

remuneração, agora baseada nos resultados efetivos; 
• Mudam-se os gerentes, de supervisores para 

instrutores/facilitadores; 
• Mudam-se as estruturas, de hierárquicas para 

achatadas/horizontalizadas. 
Processo de elaboração 
 
Reengenharia significa abandonar os processos 

existentes e começar do zero. Primeiro se define o que deve 
ser feito e depois se estabelece como fazer (Hammer, 1990). É 
um processo top-down (de cima para baixo), visto que 
abrange investimentos e riscos; envolve estudos e pesquisas; 
exige mudança e capacitação das pessoas; além, é claro, de 
criatividade e muita coragem. 

Antes, porém, de optar pela reengenharia, é preciso 
mapear os processos e conhecer os sistemas e as tecnologias 
utilizadas pela empresa, pois a maior parte dos recursos gastos 
no projeto de reengenharia serão destinados a compreender e 
redocumentar os processos e sistemas existentes. 

Não há consenso quanto às etapas que envolvem a 
reengenharia, no entanto, identificamos algumas tendências: 
a primeira percorre as etapas: desenvolvimento da visão de 
processos, definição dos objetivos do projeto, detalhamento da 
proposta de solução, visualização da solução, projeto de 
solução e implemento da solução; a segunda prefere as fases: 
posicionamento para a mudança, identificação dos processos 
existentes, recriação dos processos e transição para o novo 
sistema. Ainda há o fato de que algumas reengenharias tratam 
exclusivamente de sistemas (softwares organizacionais). 

Portanto, as etapas/fases a seguir apresentadas não 
constituem um modelo rígido, mas visam apenas facilitar a 
compreensão do processo de elaboração: 

• Desenvolvimento da visão de processos: despertar 
nas pessoas a visão dos processos organizacionais (educar 
para ver além dos departamentos); 

• Definição dos objetivos da reengenharia: a alta 
administração deve identificar, definir e disseminar os 
objetivos pretendidos com a reengenharia; 

• Constituição da equipe de reengenharia: trata-se de 
uma equipe multidisciplinar envolvendo gestores, 
programadores e usuários, encarregada do desenvolvimento e 
implementação do projeto de reengenharia; 

• Análise e especificação dos requisitos: documentação 
dos sistemas/processos e remapeamento/recriação dos 
processos, com especificação funcional e técnica dos 
elementos do projeto e dos novos sistemas/processos 
pretendidos; 

• Definição do processo de implementação: momento 
de escolher a estratégia de implementação: implantar em 
bloco, em que todas as mudanças são postas em prática de uma 
só vez; ou de forma incremental, em que as mudanças são 
implementadas em etapas; 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Administração Pública 56 

• Testes e treinamento: os testes servem para provar que 
o novo sistema/processo é melhor do que o antigo, e o 
treinamento capacita as pessoas para a nova forma de se fazer. 

Atenção → De maneira bem simples, a reengenharia é o 
redesenho dos processos organizacionais com 
desenvolvimento e implantação de um novo software (sistema 
de informação), readequação da estrutura e treinamento do 
pessoal para utilizá-lo. Mas esse novo “jeito” de fazer muda 
cultura, muda estrutura e muda processos. 

A reengenharia é uma atividade permanente que 
acompanha as mudanças no ambiente, na tecnologia e nas 
variáveis do negócio. Portanto, as empresas deverão ter em 
mãos, e bem definido, o mapeamento de todos os seus 
processos, a fim de que as alterações possam ser 
implementadas rapidamente, sem grande consumo de 
recursos, tornando-se um diferencial competitivo para a 
organização. 

A reengenharia não deve ser confundida com outras 
ferramentas. Ela não é: melhoria, downsizing, reestruturação, 
reorganização, simplificação, automação etc. 

A reengenharia logo perdeu seu encanto, pois, na prática, 
falhou em seus propósitos e demonstrou falta de agilidade e 
flexibilidade frente às mudanças. A partir da virada do século 
surgiu a “reengenharia da reengenharia”: a Gestão de 
Processos de Negócios, conhecida pelo termo BPM-Business 
Process Management (esse conteúdo encontra-se no Capítulo 
15). 

 
O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 
As novas tecnologias vêm sendo amplamente utilizadas 

nas organizações públicas e privadas com a finalidade de: 
aumentar a competitividade, melhorar a qualidade de 
produtos e serviços, reduzir custos operacionais, minimizar 
esforços, facilitar o processo de comunicação e, 
principalmente, atender às necessidades dos clientes em geral. 

Em regra, o resultado mais marcante nas empresas 
privadas tem sido a redução do preço final dos produtos para 
o cliente consumidor, e na Administração Pública tem sido o 
aumento e a diversificação dos serviços oferecidos pela 
internet. 

 

Principais impactos da 
tecnologia 

→ 
Setor 
privado 

Redução do preço final 
do produto 

Setor 
público 
→ 

Ampliação dos serviços 
pela internet 

  
Essa transição para a era da tecnologia e do conhecimento 

implicou mudanças que afetaram fortemente as organizações. 
O impacto nas organizações, decorrente da utilização das 
novas tecnologias, abrange duas questões centrais: a 
estrutura/organização das empresas e as pessoas. 

Nas organizações, a adoção de novas tecnologias alterou 
a estrutura organizacional em função da rapidez das 
informações, alteração no conteúdo das tarefas e integração de 
todas as áreas, permitindo acesso às informações em tempo 
real pela direção. Isso possibilitou a centralização das 
informações e a eliminação de níveis hierárquicos – sem 
prejudicar o controle sobre o desempenho das pessoas e 
resultados da organização. A estrutura hierárquica 
piramidal foi substituída pelo modelo horizontal em redes. No 
modo de fazer (processos), as transformações afetaram a 
natureza do trabalho, que passou de manual para eletrônico, 
alterando drasticamente as tarefas realizadas. Diminuiu-se o 
tempo de realização das tarefas, e cada funcionário passou a 
ser mais cobrado sobre a qualidade de seus serviços. Os 

empregos diminuíram nas indústrias, mas aumentaram no 
setor técnico-eletrônico e de serviços. Acultura tradicional de 
“o que está dando certo não se mexe” mudou para a cultura do 
aprendizado e da inovação. 

Christiane Ogassawara (2009), amparada em orientações 
da Fundação Nacional da Qualidade (2006), cita alguns 
fatores que influenciaram as mudanças na gestão 
organizacional: 

O surgimento de um novo modelo de comunicação, 
atuação e relacionamento, tendo como base o conhecimento e 
a cultura organizacional; As organizações passaram a focar em 
competências específicas, concentrando-se em executar o que 
consideram ser excelentes e delegar a terceiros outras 
atividades; As tradicionais estruturas piramidais nas 
organizações cedem espaço para a interdependência das 
organizações em redes; A liderança também é retratada de 
forma diferenciada, não sendo vista apenas nas funções de 
planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, mas, 
sim, na figura de um intermediador entre as entidades que 
estabelecem relações com a organização, tendo o papel de 
perpetuador da cultura e dos valores da organização; A 
inovação passou a ser tema central nas organizações, tanto 
interna como externamente, devido às constantes mudanças; 
A educação e o aprendizado foram inseridos nas organizações, 
passando a ser um processo permanente no qual as 
organizações aprendem e ensinam; Foco no conhecimento 
tácito das pessoas e no conhecimento interno da organização 
que contribuem para a geração de valor na organização; 
Entrelaçamento da sociedade e do meio ambiente, sem limites 
determinados, no qual as organizações são vistas como 
sistemas vivos e interdependentes. 

 
Os principais impactos verificados nas organizações 

foram: 
• as organizações mudaram de sistemas fechados para 

sistemas abertos, com formas mais flexíveis de gestão; 
• o próprio negócio, a razão de ser da organização, pode 

mudar (em muitas, mudou); 
• a estruturação do trabalho mudou da visão do controle 

para a de facilitação do aprendizado, com diminuição de níveis 
hierárquicos; 

• a gestão por processos substituiu os departamentos, 
reduzindo tempo e custos, e proporcionando melhores 
resultados; 

• o ciclo de produção foi reduzido (agora é feito em menor 
tempo); 

• a estrutura real e rígida vai cedendo espaço para 
estruturas virtuais flexíveis; 

• o controle in loco cede lugar ao monitoramento realizado 
a distância; 

• a comunicação formal escrita desloca-se para a 
comunicação em rede, virtual; 

• as redes virtuais estão quebrando as hierarquias formais 
e permitindo o acesso direto de funcionários às autoridades 
superiores; 

• o principal recurso das organizações tornou-se o 
conhecimento (junto com as pessoas); 

• os relatórios periódicos cederam lugar aos relatórios 
virtuais em tempo real; 

• as mudanças eventuais tornaram-se mudanças 
constantes; 

• a cultura tradicional mudou para a cultura do 
aprendizado e da inovação. 

 
Atenção!!! 
Quanto mais desprovida de tecnologia for a empresa, e 

quanto mais manual forem os procedimentos – maior será o 
impacto. 
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Os principais impactos verificados quanto às pessoas 
foram: 

• a figura do chefe está desaparecendo e em seu lugar está 
surgindo o líder: um facilitador, mobilizador e motivador da 
força de trabalho; 

• a cultura do emprego seguro/estável está cedendo lugar 
a empregos transitórios; 

• exigência de ampliação das competências relacionadas 
ao emprego, desde como utilizar o computador/tecnologias 
até o aprendizado de novas funções; 

• o relacionamento interpessoal se profissionalizou – antes 
o contato era mais direto; hoje é mais a distância, mais 
racional, e mais frio; 

• o treinamento eventual mudou para treinamento 
constante (capacitação contínua); 

• o emprego burocrático (trabalho manual) cedeu lugar 
para o emprego tecnológico (trabalho eletrônico); 

• o trabalho individual mudou para trabalho em grupo (ou 
trabalho em equipe); 

• surgiu o trabalho virtual a distância, realizado através de 
listas de discussão, fóruns, chats, teleconferência, telefone etc. 
– o que exige mais disciplina; 

• importância cada vez maior do conhecimento e de 
competências intelectuais; 

• as redes virtuais permitem acesso direto a autoridades 
superiores, rompendo assim a hierarquia tradicional. 

Atenção → Quanto menor for o grau de instrução científica 
e as competências próprias dos funcionários, maior será o 
impacto. 

No atual contexto de mudanças e inovações, as 
organizações que obterão os melhores resultados são as 
que possuem um forte compromisso com o aprendizado: 
de sua força de trabalho em sentido amplo e também em nível 
organizacional. 

 
Questões 

 
01. (TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO) - Analista Judiciário - 

Área Administrativa – CESPE/2013) Julgue os itens 
subsequentes, relativos a planejamento, ferramentas 
organizacionais, gestão da qualidade e assuntos correlatos.  

O modelo de redução de custos elaborado por Deming tem 
como base a melhora contínua do sistema de produção com o 
fim de incrementar a qualidade e produtividade e assim 
reduzir constantemente os custos. 

(    ) Certo         (    ) Errado 
 
02. (SEPLAG-MG - Gestão Pública – FUNCAB/2014) 

Considerando as ferramentas de diagnóstico utilizadas na 
Administração Pública, assinale aquela que tem como objetivo 
identificar as causas que possam estar contribuindo para a 
existência de determinado problema; 

(A) Brainstorming. 
(B) Diagrama de Pareto. 
(C) Benchmarking. 
(D) Diagrama de Ishikawa. 
 
03. (TRT - 22ª Região (PI) - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa – FCC) Na gestão da qualidade da 
administração pública a pesquisa, a avaliação e a apropriação 
dos melhores modelos de serviços e processos de trabalho de 
organizações reconhecidas como representantes das melhores 
práticas, denomina-se 

(A) Reengenharia. 
(B) Benchmarking. 
(C) Matriz GUT. 
(D) Método Ishikawa. 
(E) Método de Pareto. 
 

04. (TCE-BA - Agente Público – FGV/2013) Entre as 
novas tecnologias gerenciais e organizacionais aplicadas  ao  
setor público, aquela que  redesenha os processos, propondo  
uma mudança  radical,  objetivando  a  redução  de  custos,  
tempo  de execução e a melhoria na qualidade de serviços é 
denominada  

(A) Kaizen.  
(B) Programa 5S.  
(C) Reengenharia.  
(D) Balanced Scorecard.  
(E) Brainstorming. 
 
05. (STJ - Analista Judiciário - Área Administrativa – 

CESPE/2004) A reengenharia e a gestão da qualidade total 
constituem importantes modelos de gestão que podem 
auxiliar no processo de modernização e de desenvolvimento 
de organizações públicas, possibilitando, inclusive, o melhor 
atendimento do cidadão. Com relação a esse tema, julgue os 
itens subsequentes. 

Quanto a ferramentas da qualidade, o diagrama de Pareto, 
diferentemente do diagrama de causa e efeito, constitui um 
instrumento válido para se melhorar os processos 
organizacionais nas organizações públicas. 

(    ) Certo         (    ) Errado 
 

Respostas 
 

01. Resposta: Certo. 
O Ciclo PDCA teve origem na década de 1920, com 

Shewhart, nos Estados Unidos, mas tornou-se conhecido como 
ciclo de Deming a partir de 1950, no Japão. É uma técnica 
simples para o controle de processos, que também pode ser 
utilizada para o gerenciamento contínuo das atividades de 
uma organização. É um método usado para controlar e 
melhorar as atividades de um processo, desta forma, 
contribui com a qualidade e com a redução de custos de forma 
contínua. 

 
02. Resposta: D. 
Criado pelo químico japonês Kaoru Ishikawa, e também 

conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama 
Espinha de Peixe, esse diagrama expressa, de modo simples 
e fácil, a série de causas e efeitos de um processo ou um 
problema. O diagrama é uma forma sequencial e ordenada 
para se descrever ou separar todas as fases e partes de um 
problema. 

 
03. Resposta: B. 
Nas instituições públicas o Benchmarking é utilizado para 

identificar as organizações de excelência, ou seja, procura-se 
identificar o “melhor do melhor”, com vistas a promover 
melhorias na prestação de serviços públicos. 

 
04. Resposta: C. 
Para Hammer e Champy a reengenharia é “a 

implementação de mudanças radicais que, ao redesenhar os 
processos de trabalho, visam melhorar, de forma drástica, a 
eficácia da empresa, em todos os seus aspectos tais como 
custos, qualidade, serviço e velocidade”. 

 
05. Resposta: Errado. 
Tanto o Diagrama de Pareto quanto o Diagrama de Causa e 

Efeito, também chamado de Diagrama de Ishikawa ou 
Diagrama Espinha de Peixe, são instrumentos válidos para se 
melhorar os processos organizacionais nas organizações 
públicas. 
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GESTÃO PÚBLICA EMPREENDEDORA 33 
 
Na iniciativa privada o termo empreendedor remonta ao 

século XVIII, e é tido como uma pessoa que vê oportunidades; 
que inicia ou provoca mudanças: “um inovador que impulsiona 
o desenvolvimento econômico por meio da reforma ou 
revolução do padrão de produção” (Schumpeter apud 
Alessandra Costa et al., 2008). Para Fernando Dolabela (2005), 
empreendedor “é alguém que sonha e busca transformar seu 
sonho em realidade”. 

Do ponto de vista econômico-privado os empreendedores 
são fundamentais, visto que as “oportunidades” que 
identificam são, em regra, vinculadas a investimentos que 
proporcionam algum tipo de retorno econômico-financeiro 
mais rentável do que os investimentos ou ganhos atuais. 

Ser empreendedor não é a mesma coisa que ser 
empresário: empresário é aquele que chegou, por uma razão 
qualquer, à posição de dono da empresa, e desta tira os 
recursos de que necessita; empreendedor é aquele que está 
disposto a desvendar novos horizontes em busca de 
oportunidades — independentemente de ser ou não 
empresário. 

O empreendedorismo pode ser entendido como a 
capacidade de aproveitar oportunidades, imaginar, 
desenvolver e realizar visões, capacidade de criar ou penetrar 
em novos mercados, pronto para assumir todo o controle e o 
risco calculado. 

O empreendedorismo também se aplica ao meio público 
— e tanto o empreendedorismo privado quanto o público têm 
nas “pessoas empreendedoras” (líderes, gestores, governos) o 
seu ponto-chave, pois são as pessoas empreendedoras que dão 
vida ao empreendedorismo. 

 
Atenção!!! 
Sem pessoas empreendedoras não há empreendedorismo. 
 
Há muita semelhança quanto às características das 

pessoas empreendedoras, dentre as quais se destacam, na 
visão de Alessandra Costa et al. (2008): 

valores e cultura adquiridos através de um modelo 
empreendedor durante a juventude; tenacidade e capacidade 
de tolerar ambiguidades e incertezas; experiência em 
negócios; diferenciação; intuição; envolvimento; 
trabalhadores incansáveis; correm riscos moderados; 
sonhadores realistas (visionários); imaginativos; líderes; 
voltam-se para resultados; trabalham com moderação em 
rede; têm seu próprio sistema de relações com os funcionários; 
controlam o comportamento das pessoas ao seu redor; 
aprendem com seus próprios padrões. 

Fundamentado na ideia de tornar os governos mais 
eficientes e mais transparentes na utilização dos recursos 
públicos, e mais eficazes no resultado de suas ações, surgiu nos 
Estados Unidos a ideia de “reinventar o governo”. O 
empreendedorismo público teve como fonte de inspiração o 
livro Reinventando o governo, de David Osborne e Ted Gaebler. 

O empreendedorismo se apresenta como uma forma 
de melhorar os governos. Não se deve governar uma nação 
como quem administra uma organização privada, visto que os 
governos são gestores públicos e não empresários, mas isso 
não impede que os governos e demais gestores públicos se 
tornem empreendedores. Para José Pereira (2008), “o esforço 
para criar uma cultura empreendedora na Administração 

                                                 
33 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

Pública é um fator-chave para a elevação da gestão pública no 
Brasil, em termos de resultados e qualidade dos serviços 
públicos ofertados”. 

Cultura empreendedora é aquela que 
favorece/dissemina a formação de um “espírito 
empreendedor”; que favorece/dissemina a busca pela 
inovação, pelo aperfeiçoamento, e pelo melhor modo de se 
fazer as coisas do dia a dia. Para criar essa cultura é essencial 
que “os dirigentes aprovem o comportamento empreendedor 
e reconheçam a importância da proatividade e da inovação em 
suas organizações” (Eliana Pessoa; Kelly Oliveira, 2006). 

Diferentemente do governo burocrático, que se 
preocupava em atender aos seus interesses, o governo 
empreendedor é aquele que pertence à comunidade, que 
se volta para o atendimento das necessidades dos cidadãos. 
Surge como uma proposta de solução para os problemas 
públicos da sociedade pós-industrial. Busca novas formas de 
utilizar os recursos que resultem em mais eficiência, e 
caracteriza-se por decidir e coordenar mais, deixando a maior 
parte da execução a cargo dos demais atores. 

O governo empreendedor adota uma gestão moderna 
– coordenada, compartilhada, descentralizada –, aberta à 
participação e ao trabalho em equipe, em que a iniciativa e a 
pró-atividade são incentivadas com vistas à criação de valor 
para os usuários dos serviços e para a própria gestão pública. 
Procura unir valores como orientação para a missão e para os 
objetivos, com formas modernas de administrar focadas no 
cliente-cidadão e nos resultados, além de apregoar a 
motivação dos servidores mediante incentivos. 

O governo empreendedor é um governo especial. Na 
visão de Wilson Granjeiro (2006), é um governo que: procura 
formas eficientes de administrar. Está disposto a abandonar 
velhos programas e métodos. É inovador, imaginoso e criativo. 
Assume riscos. Transforma suas funções em fontes de receita, 
em vez de pesos sobre o orçamento. Despreza as alternativas 
convencionais que se limitam a oferecer serviços básicos. 
Trabalha de acordo com o setor privado. Cria empresas e 
operações geradoras de recursos. Orienta-se para o mercado. 
Reconhece o mérito. Faz com que as coisas funcionem e não 
teme sonhar o grande sonho. Utiliza técnicas de 
gerenciamento mais inovadoras e eficazes em relação ao custo. 

Há uma série de princípios no livro de Osborne e Gaebler 
(1994) que orientam os governos e gestores a agirem como 
empreendedores, quais são: 

• Governo catalisador: navegando em vez de remar – 
promove a atuação conjunta: pública, privada e voluntária (o 
governo coordena, regula e fomenta – e deixa a maior parte da 
execução aos demais atores); 

• O governo pertence à comunidade: dando 
responsabilidade ao cidadão, em vez de servi-lo – os 
cidadãos são chamados a participar das decisões que afetam 
sua comunidade e a colaborar com a fiscalização/controle dos 
serviços públicos; 

• Governo competitivo: introduzindo a competição na 
prestação de serviços – com a finalidade de aumentar a 
eficiência (melhorar a qualidade dos serviços, reduzir gastos e 
minimizar esforços); 

• Governo orientado por missões: transformando 
órgãos burocratizados – as antigas regras cedem lugar à 
missão e aos objetivos organizacionais – relacionados à 
eficiente prestação dos serviços públicos e ao fortalecimento 
da instituição perante a sociedade; 

• Governo de resultados: financiando resultados e não 
recursos – não se financia a estrutura administrativa, mas a 
eficiente prestação dos serviços públicos de qualidade 
(indicadores devem ser utilizados para avaliar os resultados); 

11. Gestão Pública 
empreendedora. 
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• Governo e seus clientes: atendendo às necessidades 
do cliente e não da burocracia – identificar e ouvir os 
clientes-cidadãos e direcionar os serviços prestados para o 
atendimento de suas necessidades; 

• Governo empreendedor: gerando receitas ao invés 
de despesas – governos empreendedores criam novas fontes 
de recursos (taxas por serviços específicos, multas a infratores 
etc.) e economizam recursos orçamentários para utilizá-los de 
maneira mais eficiente no ano seguinte; 

• Governo preventivo: a prevenção em lugar da cura – 
atuar preventivamente de acordo com um planejamento pode 
evitar/minimizar problemas, proporcionar melhores 
resultados e permitir a economia de recursos; 

• Governo descentralizado: da hierarquia à 
participação e ao trabalho de equipe – dar mais autonomia 
a servidores e equipes, como forma de democratizar a gestão 
e agilizar a prestação de serviços; 

• Governo orientado para o mercado: introduzindo 
mudanças através do mercado – ora fomentando a atuação 
dos mercados, ora implantando no meio público 
mecanismos/soluções utilizados pelo mercado. 

O empreendedorismo governamental procura mobilizar a 
atuação de todos os setores –público, privado e voluntário – 
para a ação conjunta dirigida à resolução de problemas e ao 
atendimento das demandas sociais, tornando mais eficiente e 
mais transparente a utilização dos recursos públicos, e mais 
eficaz o resultado de suas ações. Governos empreendedores 
devem ser “catalisadores em vez de remadores”, devem 
identificar e aproveitar oportunidades, imaginar, 
desenvolver e realizar visões que solucionem os problemas 
sociais, mesmo que para isso tenham que assumir alguns 
riscos calculados. 

O governo empreendedor não apregoa o Estado mínimo 
e nem o Estado gigante: apregoa um Estado forte; um Estado 
visionário, ativo, que lidera, que aponta o caminho, que 
incentiva, fomenta, apoia; que regula e controla; e que avalia 
os resultados – e que deixa a maior parcela da execução por 
conta da iniciativa privada. 

 
Atenção!!! 
Nos governos empreendedores a maior parcela da 

execução fica a cargo da iniciativa privada. 
 
Há muito os Estados ultrapassaram suas funções 

tradicionais de garantir contratos, justiça e propriedade. 
Os Estados/Governos modernos preocupam-se com o 

equilíbrio da economia, preocupam-se com a 
competitividade dos produtos nacionais em face da 
globalização – devem indicar o caminho do desenvolvimento 
nacional, e através de parcerias estratégicas e 
empreendedorismo devem investir e fomentar a inovação 
tecnológica, e criar condições de infraestrutura e linhas de 
crédito em nível suficiente para que as empresas nacionais 
ousem investir mais, inovar mais, criar mais e expandir seus 
mercados nacional e internacionalmente – gerando divisas, 
aumentando a arrecadação de impostos, o nível de emprego e 
de renda, e gerando finalmente não só o crescimento, mas 
também o desenvolvimento econômico que proporcione 
aumento de bem-estar geral a toda sociedade. 

Nesse sentido, de fomentar a competitividade nacional, é 
possível afirmar que “a eficiência do serviço público e da 
função pública é, mais do que nunca, fator determinante para 
os investimentos internacionais e o desenvolvimento 
econômico, e, consequentemente, para o emprego e o poder 
aquisitivo”. 

Para o Sebrae, empreendedorismo é a arte de fazer 
acontecer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de 
realizar, com sinergismo e inovação, qualquer projeto pessoal 
ou organizacional em desafio permanente às oportunidades e 
riscos. É assumir um comportamento proativo diante de 

questões que precisam ser resolvidas. É a busca do 
autoconhecimento em processo de aprendizado permanente, 
em atitude de abertura para novas experiências e novos 
paradigmas. 

Peter Drucker ensina que o empreendedor busca 
oportunidades, ele “tem êxito na medida em que analisa 
sistematicamente as fontes de oportunidades de inovar, 
identifica uma oportunidade e se põe a explorá-la”. O 
empreendedorismo é orientado para a missão, para os 
objetivos e para os resultados. Os governos devem ser 
empreendedores aptos a construir um projeto de cidade, de 
estado e de nação, e promover ações capazes de dar respostas 
aos atuais desafios urbanos e aos anseios da população local, 
estadual e nacional. 

Para isso, exige-se: mudanças na legislação; novas formas 
de liderança no setor público; e recompensa pelos resultados 
obtidos – é fundamental que resultados significativos 
sejam identificados, reconhecidos e recompensados. 

Segundo Eliana Pessoa e Kelly Oliveira (2006), “é 
importante verificar os resultados dos novos projetos. Os 
projetos bem-sucedidos devem ser valorizados e 
recompensados”. Pesquisas demonstram que o trabalho 
bem executado e a dedicação dependem de ações da 
empresa para que haja reconhecimento do trabalhador, 
não apenas na forma de premiação de projetos uma vez ao ano, 
mas de elogios e de recompensas em seu dia a dia. 

Os empreendedores afetam positivamente e 
decisivamente suas empresas; no entanto, poucas pessoas 
são empreendedoras. “Acho que um empreendedor tem que 
ser... de certa forma um líder” (Alessandra Costa et al. 2008). 
Para o líder-empreendedor o “homem comum” é uma espécie 
de “problema” que pode dificultar ou mesmo impedir a 
realização de seu projeto, de seu sonho. 

Atenção → O empreendedorismo está diretamente 
relacionado à figura do líder empreendedor. 

Para Motta apud Eliana Pessoa e Kelly Oliveira (2006): 
uma organização empreendedora deve estar com lideres 
preparados e capacitados para gerenciar, e isto significa: 
coordenar, ter visão de futuro [...], estimular a participação dos 
empregados, incentivar e motivar as pessoas em função de 
objetivos e metas compartilhadas, promovendo crescimento 
mútuo. 

Primeiro, é necessário que ocorram mudanças na 
legislação, no sentido de permitir ao gestor público mais 
liberdade na utilização de recursos, na realização de parcerias 
e na recompensa pelos resultados, excepcionalizando ou 
minimizando as regras rígidas ora existentes, e flexibilizando 
sua atuação. Em troca dessa maior autonomia e flexibilidade 
definem-se objetivos e indicadores, e cobram-se resultados 
efetivos. 

Em seguida, deve-se desenvolver, junto às lideranças, o 
espírito empreendedor, quer seja interno ou externo. 

Os empreendedores pensam estrategicamente antes 
de agir, consideram os anseios do cidadão e as necessidades 
da instituição, os recursos disponíveis, os custos e os riscos 
envolvidos e as ações pretendidas. Líderes empreendedores 
pensam mais no futuro, desenvolvem visões, entendem as 
inter-relações de forma mais ampla, possuem habilidades 
variadas, têm valores definidos, são flexíves e persistentes, 
mostram a sua equipe para onde estão indo, como chegar lá e 
qual a recompensa que os espera na chegada. 

O líder empreendedor não vive do passado – preocupa-se 
com o presente, mas o foco de suas ações está no futuro, no 
longo prazo, em busca de perenidade, de sustentabilidade. “A 
liderança está no coração da reforma e da excelência do 
serviço público” (Juliana Silveira, 2007). 

Segundo Henry Minunberg, o gerente (ou líder) 
empreendedor “atua como iniciador e planejador da maior 
parte das mudanças controladas em sua organização”. As 
autoridades máximas das instituições públicas devem 
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propiciar um ambiente favorável a essas lideranças 
empreendedoras, assim como para o desenvolvimento de 
novas lideranças. Líderes empreendedores estão sempre bem 
informados, acompanham as mudanças e sabem onde e como 
utilizá-las em benefício da instituição a que servem. 

Como resultado do empreendedorismo governamental 
em todos os níveis, posto em prática através dos governos e 
gestores (novos líderes públicos) e suas equipes, é possível: 
melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade na produção de 
bens e serviços públicos, minimizando esforços e reduzindo os 
custos envolvidos. 

Destaque-se, ainda, que os governos empreendedores 
devem ser continuamente avaliados, principalmente pela 
sociedade, a fim de readequar seus planos, suas estratégias, e 
seus objetivos e metas – de acordo com a 
aprovação/reprovação da sociedade –, para que persigam 
sempre o melhor resultado possível, orientado pelas 
necessidades dos cidadãos. 

O Brasil vem adotando a postura empreendedora. Um 
dos exemplos são os contratos de gestão, que representam 
formas descentralizadas/desconcentradas de execução, 
baseadas em compromissos recíprocos, com objetivos, metas 
e responsabilidade previamente definidos, e avaliação precisa 
dos resultados efetivamente obtidos. Inserem-se também no 
empreendedorismo as parcerias, no sentido de envolver 
diferentes atores, ampliar as fontes de recursos e obter 
melhores resultados na implementação das políticas públicas, 
tanto em termos de qualidade como de custos. Atualmente, o 
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – é o maior 
ato de empreendedorismo já adotado pelo Governo 
brasileiro, dentre muitos outros casos já utilizados. 

O Brasil também vem adotando medidas para 
aumentar a competitividade dos produtos nacionais, são 
elas: desonerações tributárias e melhoria da infraestrutura 
mediante as ações do Pac1 e Pac2; incentivo e fomento à 
inovação e à qualificação profissional. As duas primeiras 
medidas reduzem custos de produção; as duas últimas 
melhoram a produtividade e a qualidade – e todas contribuem 
para melhorar a competitividade dos produtos nacionais. 

Síntese das características do empreendedorismo e do 
empreendedor: jeito novo e mais eficiente de administrar; 
inovador, pró-ativo, imaginoso e criativo; assume riscos 
calculados; procura novas fontes de receitas; despreza as 
alternativas convencionais básicas; aceita e utiliza ideias do 
setor privado; orienta-se para o mercado; reconhece e 
recompensa os resultados; mobiliza atuação conjunta – 
pública, privada e voluntária; é mais transparente na utilização 
dos recursos públicos; é mais eficaz o resultado de suas ações; 
promove a competitividade dos produtos nacionais; incentiva 
empresas a ousar mais, investir mais, criar mais; é catalisador 
em vez de remador; identifica e aproveita oportunidades; 
orienta-se pela missão, por objetivos e para resultados; exige 
novas formas de liderança; concede autonomia e flexibilidade 
– e cobra resultados efetivos; pensa estrategicamente (longo 
prazo) antes de agir; incorpora os anseios do cidadão; 
promove mudanças planejadas; melhora a eficiência, eficácia e 
efetividade na produção de bens e serviços públicos; minimiza 
esforços e reduz custos. 

 
Intraempreendedor 
Intraempreendedor é aquele que atua no seu 

ambiente de trabalho, na sua empresa, e nesse ambiente 
procura novas e melhores formas de fazer as coisas, que 
resultem necessariamente em maior qualidade, maior 
produtividade, menores custos ou menores esforços. É aquele 
que encontra solução para um problema ou demanda 
existente. É aquele que vê o que os outros não conseguem 
ver: vê o passado, vê o presente e tem uma visão de futuro. É 
aquele que corre riscos ao sugerir ideias e soluções. É aquele 
que veste a camisa da organização e corre os 90 minutos 

para marcar o gol que leva aos melhores resultados: novas, 
melhores e mais simples formas de se fazer. 

O intraempreendedor preocupa-se em atingir as metas, 
explicita sua visão e busca apoio para seus projetos. Sofre com 
os problemas da organização e alegra-se com a sua solução, 
mesmo que alcançada por outro. É um agente ativo nos 
processos de mudança, e objeto de esperança para uma 
organização melhor. Não teme assumir responsabilidades. 
Não teme pequenas falhas, pois estas fazem parte do novo e da 
conquista. 

 
Atenção!!! 
A principal diferença entre empreendedor e 

intraempreendedor é que o primeiro trabalha para si próprio 
enquanto que o intraempreendedor é servidor de um ente 
público ou empregado de empresa privada. 

 
O empreendedorismo é uma força motriz capaz de 

proporcionar melhorias na qualidade dos serviços e nos 
resultados da gestão como um todo. 

Sem o empreendedorismo — não só no discurso como 
também na prática —, não há como as empresas sustentarem-
se no mercado, bem como manter a credibilidade, os 
resultados financeiros e o nível de satisfação dos stakeholders 
(Eliana Pessoa; Kelly Oliveira, 2006). 

 
Questões 

 
01. (Prefeitura de São José dos Campos – SP - Auditor 

Tributário Municipal – Gestão Tributária – VUNESP/2015) 
Na gestão pública empreendedora, 

(A) a maior parcela da execução fica a cargo dos agentes 
públicos, cabendo à iniciativa privada apenas as tarefas 
residuais. 

(B) tem-se por objetivo principal a redução do tamanho do 
Estado, por meio da diminuição dos gastos públicos. 

(C) dá-se ênfase ao papel dos cidadãos na participação das 
decisões que afetam sua comunidade e à colaboração com a 
fiscalização dos serviços públicos. 

(D) menospreza-se a prevenção dos problemas 
enfrentados pelo Estado, procurando resolvê-los à medida de 
seu aparecimento, em virtude da escassez de recursos 
inerentes ao poder púbico. 

(E) a administração é centralizadora, cabendo à burocracia 
diretora dos órgãos públicos todas as decisões importantes em 
termos de gestão e a responsabilidade integral pelos seus 
resultados. 

 
02. (TRE-GO - Técnico Judiciário - Área Administrativa 

- CESPE/2015) Julgue o item a seguir, referentes a aspectos 
diversos da administração pública moderna.  

O governo empreendedor visa atender ao cidadão como 
cliente e, nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe 
responsabilidades. 

(    ) Certo          (    ) Errado 
 

Respostas 
 
01. Resposta: C. 
O governo empreendedor é aquele que pertence à 

comunidade, que se volta para o atendimento das 
necessidades dos cidadãos. Surge como uma proposta de 
solução para os problemas públicos da sociedade pós-
industrial. Busca novas formas de utilizar os recursos que 
resultem em mais eficiência, e caracteriza-se por decidir e 
coordenar mais, deixando a maior parte da execução a cargo 
dos demais atores. 
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02. Resposta: Certo. 
Entre os princípios no livro de Osborne e Gaebler (1994) que orientam os governos e gestores a agirem como empreendedores, 

temos: 
• O governo pertence à comunidade: dando responsabilidade ao cidadão, em vez de servi-lo – os cidadãos são chamados a 

participar das decisões que afetam sua comunidade e a colaborar com a fiscalização/controle dos serviços públicos. 
 

 
 

GESTÃO PÚBLICA FEDERAL 
Analise a figura abaixo retirada de material fornecido pela Esaf, na VIII Semana Orçamentária, Financeira e de Contratações 

Públicas (que agora inclui também gestão pública), realizada em Bento Gonçalves/RS, em setembro de 2011. Perceba que o centro é 
constituído pelo PPA, LDO e LOA. O planejamento, o orçamento, a gestão e o controle se referem a esses instrumentos de 
planejamento e orçamento definidos no art. 165 da CF/1988.34 

 

 
 

Fonte: Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 
A gestão compreende um conjunto de decisões e ações que tem a finalidade de garantir que todos os recursos existentes na 

organização sejam utilizados de forma eficiente, a fim de assegurar a eficácia quanto aos resultados pretendidos. 
Compete à gestão a missão de otimizar o funcionamento da organização mediante decisões racionais embasadas em informações 

confiáveis e relevantes, harmonizando, coordenando e motivando todos os colaboradores envolvidos, e direcionando os esforços para 
o alcance dos objetivos. 

 
Segundo o secretário de Gestão do MPOG Marcelo Moraes, o modelo de gestão pública pressupõe autonomia de atuação e estreita 

vinculação da ação pública às suas finalidades e ao alcance dos resultados esperados; pressupõe a experimentação de novos 
paradigmas emergentes na relação entre a Administração Pública e os administrados que valorizam a flexibilidade, a negociação, o uso 
criterioso da discricionariedade, o exercício da ponderação entre interesses, valores e direitos, e, sobretudo, a motivação do ato 
administrativo. 

 
Ciclo de gestão ampliado 
 
O ciclo de gestão ou ciclo de planejamento e orçamento público brasileiro é composto, portanto, por três instrumentos 

principais: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 
 
• O Plano Plurianual, que vigora por quatro anos, estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Federal para as 

despesas de capital e para os programas de duração continuada, veiculando, portanto, um planejamento de médio/longo prazo. 

                                                 
34 Paludo, Augustinho. Administração pública. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

12. Ciclo de Gestão do 
Governo Federal. 
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• A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada 
anualmente e objetiva detalhar as metas e prioridades da 
Administração para o ano subsequente, e orientar a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual, além de dispor sobre 
alterações tributárias e estabelecer a política de aplicação das 
agências de fomento. 

 
• A Lei Orçamentária Anual obedece aos parâmetros 

definidos pela LDO e pelo PPA, e estima as receitas e fixa as 
despesas de toda a Administração Pública Federal para o ano 
subsequente. O orçamento é um instrumento que expressa a 
alocação dos recursos públicos, sendo operacionalizado por 
meio de ações vinculadas aos programas, que constituem a 
integração do planejamento com o orçamento. 

 
O Ciclo de Planejamento e Orçamento Federal 

corresponde a um período maior do que quatro anos. Ele 
inicia com a elaboração, discussão, votação e aprovação do 
PPA – Plano Plurianual –, continua com a elaboração, 
discussão, votação e aprovação da LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias –, e, por fim, abrange também a elaboração, 
discussão, votação e aprovação, execução, controle e avaliação 
da Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 
Além disso, o ciclo de gestão abrange as etapas de 

monitoramento do PPA em tempo real, com informações 
registradas no Siop; avaliação anual do PPA, para análise da 
sua concepção, da implementação e dos resultados obtidos no 
ano anterior; e revisão do PPA, para incorporação das 
informações geradas na avaliação, por meio de alterações 
(inclusões/exclusões) na programação para o ano seguinte e, 
dentro da perspectiva do PPA rolante, para os três anos 
subsequentes. 

 
PLANO PLURIANUAL – PPA 
O PPA é uma Lei de Iniciativa do Poder Executivo, em que 

estão quantificados, especificados e qualificados os custos de 
cada projeto de duração plurianual ou continuada. O PPA 
funciona como um instrumento de planejamento estratégico 
das ações do Governo para um período de quatro anos. 

A referida Lei é uma inovação instituída pela Constituição 
Federal de 1988, que determina em seus art. 165, § 1.º, que a 
Lei que instituir o plano em questão “estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas (DOM) da 
administração pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada”. Os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos na Constituição serão 
elaborados em consonância com o PPA. Nenhum investimento 
cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 
iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

Prazos Legais: A CF/88 em seu art. 165, § 9.º, assim dispõe: 
“Cabe à lei complementar: I - dispor sobre o exercício 

financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização 
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual”. 

 
Art. 35, § 2.º, I, dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT.  
 
PPA: o projeto do plano plurianual, para vigência até o 

final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial 
subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas 

públicas do governo para um período de quatro anos e os 
caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. É o 
instrumento de planejamento que estabelece, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
Administração Pública Federal para as despesas de capital - e 
outras delas decorrentes - e para as relativas aos programas 
de duração continuada. O PPA declara as escolhas pactuadas 
com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos 
fundamentais da República. Além disso, organiza a ação de 
governo na busca de um melhor desempenho da 
Administração Pública. 

O PPA apresenta uma parte dos recursos financeiros 
orçamentários (esferas “Fiscal e Seguridade Social” e 
“Investimentos das Estatais”) arrecadados pelo Governo, mas 
também faz uso de recursos que não estão no orçamento, 
valores que podem ser originários de agências oficiais de 
crédito (exemplos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, etc.), de fundos administrados pelo Governo (ex: FAT 
- Fundo de Amparo ao Trabalhador), de incentivos ou 
renúncias fiscais, de parcerias com o setor privado, entre 
outras possibilidades. Diferentemente da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), o PPA não apresenta os Programas classificados 
como Operação Especial. Atualmente, a peça orçamentária de 
cada exercício anual permite visualizar o tipo de recurso que 
está financiando determinada ação orçamentária. 

A gestão do PPA ocorre, principalmente, com base no 
monitoramento dos Programas, Objetivos, Metas e Iniciativas, 
dedicando especial atenção aos meios mais eficazes para 
possibilitar a execução necessária ao desenvolvimento do País. 
É importante destacar que o conceito de gestão associado ao 
Plano Plurianual - PPA - dialoga com a criação de condições 
objetivas que favoreçam a execução, de forma que o conceito 
de resultado está associado à abertura de canais que ampliem 
a escala de entregas do Estado. 

O PPA confere um tratamento especial à transversalidade 
e à multissetorialidade, institutos que permitem identificar 
públicos ou políticas específicas em determinados setores de 
atuação do governo. É o caso, por exemplo, da declaração e 
identificação da política para as mulheres (público) no interior 
da política de desenvolvimento agrário (setor). Por meio das 
agendas transversais do PPA, por exemplo, é possível 
combinar diferentes Objetivos, Metas e Iniciativas, criando 
condições para uma abordagem mais adequada da relação 
entre os programas, além de permitir a análise e o 
acompanhamento de políticas públicas integradas. 

 
Dessa forma, a atual estrutura do PPA ampliou as 

possibilidades das políticas para as mulheres, raça, criança e 
adolescente, idoso, LGBT, quilombola, povos e comunidades 
tradicionais, juventude e pessoa com deficiência. O Plano 
apresenta a visão de futuro para o país, macrodesafios e 
valores que guiam o comportamento para o conjunto da 

Poder Executivo 
(envio até 31/08) 

Poder Legislativo 
(retorno até 22/12) 

Período do Mandato X Período de Vigência do PPA 
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Administração Pública Federal. Por meio dele, o governo 
declara e organiza sua atuação, a fim de elaborar e executar 
políticas públicas necessárias. O Plano permite, também, que a 
sociedade tenha um maior controle sobre as ações concluídas 
pelo governo. 

 
Estrutura programática 
A partir da Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, os 

programas deixaram de ter o caráter de classificador e cada 
nível de governo passou a ter a sua estrutura própria, 
adequada à solução dos seus problemas, originária do 
processo de planejamento desenvolvido durante a formulação 
do Plano Plurianual – PPA. 

Há convergência entre as estruturas do plano plurianual e 
do orçamento anual a partir do programa, “módulo” comum 
integrador do PPA com o Orçamento. Em termos de 
estruturação, o plano termina no programa e o orçamento 
começa nele, o que confere a esses documentos uma 
integração desde a origem, sem a necessidade, portanto, de 
buscar-se uma compatibilização entre módulos diversificados. 
O programa age como único módulo integrador, e os projetos 
e as atividades como instrumentos de realização dos 
programas. 

Cada programa contém, no mínimo, objetivo - indicador 
que quantifica a situação que o programa tem por fim 
modificar e os produtos (bens e serviços) necessários para 
atingi-lo. Os produtos dos programas dão origem aos projetos 
e atividades. A cada projeto ou atividade só pode estar 
associado um produto, que, quantificado por sua unidade de 
medida, dá origem à meta. 

Os programas são compostos por atividades, projetos e 
uma nova categoria de programação denominada operações 
especiais. Estas podem fazer parte dos programas quando 
entendido que, efetivamente, contribuem para a consecução 
de seus objetivos; tais operações, quando associadas a 
programas finalísticos apresentam, na maioria dos casos, 
produtos associados. Daí a necessidade de caracterização 
desses produtos. Quando não, as operações especiais não se 
vincularão a programas. 

A estruturação de programas e respectivos produtos, 
consubstanciados em projetos e em atividades, é sempre 
revisada anualmente e seu resultado disponibilizado para que 
os órgãos setoriais e as unidades orçamentárias apresentem as 
suas propostas orçamentárias. 

O programa é o instrumento de organização da atuação 
governamental. Articula um conjunto de ações que concorrem 
para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual, visando à 
solução de um problema ou o atendimento de uma 
necessidade ou demanda da sociedade.  

Toda a ação finalística do Governo Federal deverá ser 
estruturada em programas, orientados para consecução dos 
objetivos estratégicos definidos, para o período, no PPA. A 
ação finalística é a que proporciona bem ou serviço para 
atendimento direto às demandas da sociedade. 

 
Tipos de programas 
Programas Finalísticos: são programas que resultam em 

bens e serviços ofertados diretamente à sociedade. Seus 
atributos básicos são: denominação, objetivo, público-alvo, 
indicador(es), fórmulas de cálculo do índice, órgão(s), 
unidades orçamentárias e unidade responsável pelo 
programa. 

O indicador quantifica a situação que o programa tenha 
por fim modificar, de modo a explicitar o impacto das ações 
sobre o público-alvo. 

 
Programas de Gestão de Políticas Públicas: assumirão 

denominação específica de acordo com a missão institucional 

de cada órgão. Portanto, haverá apenas um programa dessa 
natureza por órgão. Exemplo: “Gestão da Política de Saúde”. 

Seus atributos básicos são: denominação, objetivo, 
órgão(s), unidades orçamentárias e unidade responsável pelo 
programa. 

Na Presidência da República e nos Ministérios que 
constituam órgãos centrais de sistemas (Orçamento e Gestão, 
Fazenda), poderá haver mais de um programa desse tipo. 

Os Programas de Gestão de Políticas Públicas abrangem as 
ações de gestão de Governo e serão compostos de atividades 
de planejamento, orçamento, controle interno, sistemas de 
informação e diagnóstico de suporte à formulação, 
coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas 
públicas. As atividades deverão assumir as peculiaridades de 
cada órgão gestor setorial. 

 
Programas de Serviços ao Estado: são os que resultam em 

bens e serviços ofertados diretamente ao Estado, por 
instituições criadas para esse fim específico. Seus atributos 
básicos são: denominação, objetivo, indicador(es), órgão(s), 
unidades orçamentárias e unidade responsável pelo 
programa. 

 
Programa de Apoio Administrativo: corresponde ao 

conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativa 
e outras que, embora colaborem para a consecução dos 
objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas 
públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas. 
Seus objetivos são, portanto, os de prover os órgãos da União 
dos meios administrativos para a implementação e gestão de 
seus programas finalísticos. 

 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as 

metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte; 
orienta a elaboração do Orçamento; dispõe sobre alteração na 
legislação tributária; estabelece a política de aplicação das 
agências financeiras de fomento. 

É o instrumento por meio do qual o governo estabelece as 
principais diretrizes e metas da Administração Pública para o 
prazo de um exercício. Ela estabelece um elo entre o Plano 
Plurianual de Ação Governamental e a Lei Orçamentária Anual, 
uma vez que reforça quais programas relacionados no PPAG 
terão prioridade na programação e execução orçamentária.  

Conforme disposto na Constituição Federal, compete à 
LDO traçar diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual do exercício subsequente a sua aprovação, assegurar o 
equilíbrio fiscal das contas públicas, dispor sobre alteração na 
legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das 
agências financeiras de fomento. Fora as exigências 
constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
ampliou as atribuições da LDO, conferindo-lhe o papel de 
apresentar os resultados fiscais de médio prazo para a 
administração pública. 

O projeto de Lei da LDO, que contém a consolidação das 
propostas parciais de cada Poder (Legislativo, Judiciário, 
Ministério Público e Defensoria Pública), é elaborado pelo 
chefe do Poder Executivo auxiliado por seu corpo técnico da 
Secretaria de Planejamento e Gestão. Ele deve ser 
encaminhado à Assembleia Legislativa até o dia 15 de abril 
para ser aprovado na primeira sessão legislativa. Compreende 
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. 

Com base na LDO aprovada pelo Legislativo, a Secretaria 
de Orçamento Federal (SOF) elabora a proposta orçamentária 
para o ano seguinte, em conjunto com os Ministérios e as 
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unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
Por determinação constitucional, o governo é obrigado a 
encaminhar o Projeto de Lei do Orçamento ao Congresso 
Nacional até 31 de agosto de cada ano. 

 
Orçamento anual 
No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil, 

ou seja, inicia em 01 de janeiro e encerra em 31 de dezembro 
de cada ano, conforme dispõe o art. 34 da Lei n.º 4.320/64. Por 
outro lado, o ciclo orçamentário é um período muito maior, 
iniciando com o processo de elaboração do orçamento, 
passando pela execução e encerramento com o controle. 

 
Outros planos e programas 
O orçamento da União contém programas sociais do 

governo para diversas áreas de atuação, como saúde, educação 
e segurança alimentar, e para diversos grupos de beneficiários, 
como mulheres, crianças e quilombolas. Por meio de parcerias 
com organizações da sociedade civil que acompanham 
segmentos específicos das políticas públicas, identificamos e 
destacamos os diversos “orçamentos temáticos” contidos no 
orçamento da União, de modo a facilitar o acesso à informação 
pelos interessados. Por exemplo:  

 
Orçamento da Educação: contém ações que impactam a 

qualidade e disponibilidade de serviços de educação para a 
população. Como forma de apoiar a atuação das entidades que 
fazem o acompanhamento das políticas educacionais, 
identificam-se, destacam-se e disponibilizam-se as ações de 
educação contidas no orçamento da União. 

 
Orçamento da Mulher: é um extrato do orçamento da 

União contendo as ações que, segundo a metodologia adotada, 
impactam a qualidade de vida das mulheres brasileiras. Foi 
organizado em parceria com o Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria - CFEMEA, para facilitar o acompanhamento do 
processo orçamentário pelas entidades voltadas para as 
políticas da mulher.  

 
Orçamento da Saúde: contém ações que impactam a 

qualidade da saúde dos cidadãos e a disponibilidade de 
serviços de saúde para a população. Por meio de parceria com 
a Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ, que 
desenvolve o portal ParticipanetSUS, as ações de saúde 
contidas no orçamento da União são identificadas e 
destacadas, de modo a apoiar a atuação das instituições 
responsáveis pelo controle social, a exemplo dos Conselhos de 
Saúde, no acompanhamento do processo de elaboração e 
execução das despesas públicas.  

 
Orçamento da segurança alimentar35: é um extrato do 

orçamento da União contendo as ações que, segundo a 
metodologia adotada, promovem uma alimentação saudável, 
acessível, permanente e de qualidade para os cidadãos. Foi 
elaborado em parceria com o Instituto de Estudos 
Socioeconômicos – INESC, para facilitar o acompanhamento 
do processo orçamentário pelas entidades integrantes do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA e outras 
organizações da sociedade civil.  

 
Conforme art. 165 § 2.º da CF/88, a lei de diretrizes 

orçamentárias compreenderá as metas e prioridades (MP) da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente. 

 
 

                                                 
35 Mais informações sobre programas do orçamento federal 

podem ser obtidas no site: 
http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-

Terá ainda como atribuições: 
- orientar a elaboração da LOA; 
- dispor sobre alterações na legislação tributária; 
- estabelecer as políticas de aplicação das agências 

financeiras de fomento; 
- disporá sobre autorizações para aumento do gasto ou 

contratação de pessoal da dos - órgãos da administração direta 
e indireta, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 

 
Importante: As emendas ao projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual (Art. 166, § 3.º 
CF/88). 

 
Prazos Legais: A CF/88 em seu art. 165, § 9.º, assim 

dispõe: 
“Cabe à lei complementar: I - dispor sobre o exercício 

financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização 
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual”. 

Art. 35, § 2.º, II, dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT.  

 
LDO: o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será 

encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento do primeiro período da sessão legislativa. 

 
A LDO na LRF: Além das atribuições contidas no Art. 165, 

§ 2.º da Constituição Federal, a Lei 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu Art. 4.º, traz novas 
atribuições para a LDO:  

- disposições sobre equilíbrio entre receitas e despesas;  
- critérios para limitação de empenhos e o consequente 

controle sobre o endividamento;  
- não serão objeto de limitação as despesas que constituam 

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias;  

- destinação de recursos provenientes de operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária;  

- condições para transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas; 

- definir limites e condições para a expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado (despesas decorrentes de 
lei, medida provisória ou outro ato normativo que fixe para o 
ente público obrigação legal de sua execução por mais de dois 
exercícios financeiros); 

- normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos.  

 
Além das atribuições acima descritas, a LRF trouxe dois 

anexos obrigatórios para comporem a LDO:  
 

anuais/orcamento-2013-1/arquivos-cadastro-de-acoes/todos-os-
programas-por-ordem-alfabetica 

 

Poder Executivo 
(envio até 15/04) 

Poder Legislativo 
(retorno até 17/07) 
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Anexo de Metas Fiscais - AMF 
A LRF determina que no Anexo de Metas Fiscais serão estabelecidas 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, e conterá ainda:  

- a avaliação do cumprimento de metas do exercício anterior;  
- demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 

comparando-as com as metas fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência das mesmas com as premissas e os 
objetivos da política econômica nacional; 

- evolução do patrimônio líquido, com destaque para a origem e aplicação de recursos provenientes de alienação de ativos; 
 - avaliação financeira e atuarial do regime próprio de previdência; 
 - demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado. 
 
Anexo de Riscos Fiscais – ARF 
No ARF serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências 

a serem tomadas, caso se concretizem. 
Os Riscos Fiscais são a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar, negativamente, as contas públicas e são 

classificados em dois grupos: 
- Riscos orçamentários - que se referem à possibilidade das receitas previstas não se realizarem ou à necessidade de execução de 

despesas inicialmente não fixadas ou orçadas a menor durante a elaboração do Orçamento. Exemplos: frustração na arrecadação 
devido a fatos ocorridos posteriormente à elaboração da LOA e ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sísmicos e outras situações 
de calamidade pública que demandem de ações emergenciais. 

- Riscos decorrentes da gestão da dívida - referem-se a possíveis ocorrências externas à administração que, quando efetivadas, 
resultarão em aumento do serviço da dívida pública no ano de referência. Exemplos: variação das taxas de juros e de câmbio em títulos 
vincendos e dívidas, cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como resultados dos julgamentos de processos judiciais. 

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 
O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental no qual são previstas as receitas e fixadas as despesas 

para um determinado período. 
 

 
Aspectos do Orçamento Público 
- Jurídico - O STF, nos recursos extraordinários 34.581, 75.908 e na ADI 2.100, decidiu considerar a lei orçamentária como lei formal 
de efeito concreto. No Brasil, o orçamento é uma lei ordinária (aprovada por maioria simples), de caráter autorizativo e temporária 
(vigência limitada). 
- Financeiro - Sob este aspecto, o orçamento público é caracterizado pelo controle do fluxo monetário decorrente da entrada de 
receita e saídas de despesas.  
- Econômico - O orçamento público tem um papel importante na regulação econômica do país, uma vez que o Governo é obrigado a 
atender às necessidades econômicas e sociais da coletividade e redistribuir a renda nacional, com o objetivo de elevar o nível 
econômico da população.  
- Político - Este aspecto diz respeito às características dos planos e programas governamentais do grupo ou partido que detém o 
poder.  
Abaixo, uma figura que representa as Finanças Públicas, englobando suas funcionalidades e processos: 

 

 Anotações 
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É na LOA que o governo define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano; ela disciplina 

todas as ações do Governo Federal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do Orçamento, mas nem tudo é feito pelo 
Governo Federal. As ações dos governos estaduais e municipais devem estar registradas nas leis orçamentárias dos Estados e 
Municípios. No Congresso, deputados e senadores discutem, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), 
a proposta enviada pelo Executivo, fazem as modificações que julgam necessárias por meio das emendas e votam o projeto. Depois de 
aprovado, este é sancionado pelo Presidente da República e se transforma em Lei. 

 
Princípio da Unidade - determina que cada esfera de governo deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única 

política orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existe o orçamento da União, o de cada Estado e o de cada Município.  
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Princípio da Universalidade - estabelece que a Lei 
Orçamentária (LOA) deve incorporar todas as receitas e 
despesas, ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora 
do orçamento.  

Princípio da Anualidade - estabelece um período 
limitado de tempo para as estimativas de receita à fixação da 
despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de 
um exercício, que corresponde ao ano fiscal. 

A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
- 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, 
e estatais chamadas de dependentes (deficitárias); 

- O orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 

- 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. 

 
CICLO ORÇAMENTÁRIO 
Sequência de fases ou etapas que deve ser cumprida como 

parte do processo orçamentário. A maioria dos autores adota 
como fases do ciclo orçamentário as seguintes: elaboração, 
apreciação legislativa, execução e acompanhamento, controle 
e avaliação, quando, então, inicia-se o ciclo seguinte. 
Corresponde ao período de tempo em que se processam as 
atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção 
até a avaliação final. 

 
O ciclo orçamentário, ou processo orçamentário, pode ser 

definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, 
através do qual se elaboram, aprovam, executam, controlam e 
avaliam os programas do setor público nos aspectos físicos e 
financeiro; corresponde, portanto, ao período de tempo em 
que se processam as atividades típicas do orçamento público. 
Preliminarmente é conveniente ressaltar que o ciclo 
orçamentário não se confunde com o exercício financeiro. Este, 
na realidade, é o período durante o qual se executa o 
orçamento, correspondendo, portanto, a uma das fases do 
ciclo orçamentário. 

 

 
Elaboração da proposta orçamentária e apresentação 
A cargo do Poder Executivo, através de órgãos específicos, 

além das tarefas relacionadas à estimativa da receita, são 
realizadas as atividades relativas à: formulação da proposta 
parcial de orçamento de cada unidade gestora (ações que se 
pretende executar através de cada órgão/Poder); 
compatibilização das propostas setoriais à luz das prioridades 
estabelecidas e dos recursos disponíveis, conforme 
orientações e diretrizes da LDO; consolidação e montagem, 
por parte do órgão central de orçamento, da proposta 

orçamentária a ser submetida à apreciação do Poder 
Legislativo.  

O processo adotado no Brasil na elaboração do orçamento 
é denominado Processo Misto, no qual as diretrizes e objetivos 
são traçados pelos níveis hierárquicos mais altos, em função 
dos meios disponíveis. 

 
Nesta etapa deve ser providenciada a formalização de um 

documento no qual fique demonstrada a fixação dos níveis das 
atividades governamentais e que, em última análise, 
constituirá a proposta orçamentária. 

 
A Lei Federal 4.320/64 trata da elaboração, em sua SEÇÃO 

SEGUNDA, Das Previsões Anuais, como veremos a seguir: 
 
Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão 

estrita conformidade com a política econômico-financeira, 
o programa anual de trabalho do Governo e, quando fixado, 
o limite global máximo para o orçamento de cada unidade 
administrativa. 

 
Art. 28 As propostas parciais das unidades 

administrativas, organizadas em formulário próprio, serão 
acompanhadas de: 

I - tabelas explicativas da despesa, sob a forma 
estabelecida no artigo 22, inciso III, letras d, e e f; 

II - justificação pormenorizada de cada dotação 
solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de 
projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou 
prosseguimento ela se destina. 

 
Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de 

arrecadação organizar demonstrações mensais da receita 
arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a 
estimativa da receita, na proposta orçamentária. 

Parágrafo único. Quando houver órgão central de 
orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas 
mensalmente. 

 
Art. 30. A estimativa da receita terá por base as 

demonstrações a que se refere o artigo anterior à 
arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem 
como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que 
possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. 

 
Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão 

revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se 
a receita estimada e as novas circunstâncias. 

 
Fica a cargo do Parlamento a revisão da proposta 

orçamentária - podendo ocorrer emendas, as quais serão 
apresentadas a uma comissão de parlamentares 
previamente designada, que sobre elas emitirá parecer. 
Após consolidação das emendas, o orçamento é colocado 
em votação. 

 
O Poder Executivo deverá enviar o projeto de lei 

orçamentária ao Poder Legislativo, dentro dos prazos 
estabelecidos. No âmbito federal, o prazo termina em 31 de 
agosto; o Estado de São Paulo deve obedecer ao prazo de 
entrega até o dia 30 de setembro, e os municípios devem 
obedecer o prazo estabelecido na sua lei Orgânica, conforme 
Artigo 35, § 2.º inciso III, das Disposições Transitórias da 
constituição Federal e artigo 39, inciso II, da Constituição do 
Estado de São Paulo. 

 
A proposta orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará ao Poder legislativo nos prazos estabelecidos nas 

Elaborar a 
revisão do 

Plano 
Plurianual

Elaborar a 
revisão de 

plano 
nacionais, 

regionais e 
setoriais

Elaborar a Lei 
de Diretrizes 

Orçamentárias

Elaborar a 
Proposta 

Orçamentári
a Anual

Discussão e 
aprovação da 

Lei 
Orçamentária 

Anual - LOA

Execução 
orçamentária 
e financeira 
/controle  e 
avaliação da 

execução
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Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios compor-se-
á de:36 

I – Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da 
situação econômico-financeira, documentada com 
demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de 
créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos 
financeiros exigíveis. Exposição e justificação da política 
econômico-         -financeira do Governo, justificação da receita 
e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de 
capital; 

II – projeto de Lei de Orçamento; 
III – Tabelas Explicativas das quais, além das estimativas 

de receita e despesa, constarão, em colunas distintas para fins 
de comparação, a receita arrecadada nos últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elabora a proposta; receita para o 
exercício em que se elabora a proposta; a receita prevista para 
o exercício a que se refere a proposta; a despesa realizada no 
exercício imediatamente anterior; a despesa fixada para o 
exercício em que se elabora a proposta; a despesa prevista 
para o exercício a que se refere a proposta; 

IV – especificação dos programas especiais de trabalho 
custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, 
decompostas em estimativas de custo das obrar a realizar e 
dos serviços a prestar acompanhadas de justificação 
econômica, financeira, social e administrativa. 

 
Constará da proposta orçamentária, para cada unidade 

administrativa, descrição sucinta de suas principais 
finalidades, com indicação da respectiva legislação (Artigo 22, 
da Lei Federal n.º 4.320/64). 

 
Estudo e Aprovação37 
Esta fase é de competência do Poder Legislativo, e o seu 

significado está configurado na necessidade de que o povo, 
através de seus representantes, intervenha na decisão de suas 
próprias aspirações, bem como na maneira de alcançá-las. 

Conforme já foi mencionado, o Poder Executivo deverá 
enviar o projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, que 
deverá devolvê-lo para sanção, conforme Art. 22, da Lei 
Federal n.° 4.320/64. 

Outrossim, se não receber a proposta orçamentária no 
prazo fixado, o poder Legislativo considerará como proposta a 
Lei Orçamentária Vigente, conforme § 2°, Inciso III, do artigo 
35, das Disposições Transitórias da Constituição Federal. 

O parágrafo 3.º do Art. 166 da Constituição Federal de 
1988 trata da aprovação do projeto de lei do orçamento anual 
e dos projetos que modifiquem: 

 
§ 3.º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual 

ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser 
aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 
os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que 
incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais para 

Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
Devidamente discutido, o projeto de lei orçamentária, uma 

vez aprovado pelo Poder Legislativo, merecerá de sua parte a 

                                                 
36 Kohama, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. 12.ª 

edição – São Paulo: Atlas, 2012. 

edição de um autógrafo e, logo após, enviado para sanção pelo 
chefe do Poder Executivo. 

 
Após a aprovação pelo plenário do Poder Legislativo, o 

projeto deverá ser devolvido ao Chefe do Poder Executivo, que 
poderá sancioná-lo ou propor vetos totais ou parciais. 
Havendo a sanção do projeto de lei, o mesmo deverá ser 
remetido para publicação. 

 

Fase Descrição 

Iniciativa pelo 
poder executivo 

Responsabilidade pela 
apresentação do projeto de lei 
orçamentária ao Poder Legislativo, 
devendo observar o prazo fixado 
(iniciativa vinculada). 

Discussão pelo 
poder Legislativo 

Compreende as seguintes etapas: 
- emendas; 
- voto do relator; 
- redação final; 
- votação em plenário. 
Segundo o § 3.º do art. 166 da 

CF/88, as emendas ao projeto de lei do 
orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem somente podem ser 
aprovados caso: 

I – sejam compatíveis com o PPA e 
com a LDO; 

II – indiquem os recursos 
necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre: 

a) dotação para pessoal e seus 
encargos; 

b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias 

constitucionais para Estados, 
Municípios e Distrito Federal; ou 

III – sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou 

omissões; ou 
 b) com os dispositivos do texto do 

projeto de lei. 
O § 4.º do mencionado artigo 

dispõe que as emendas ao projeto da 
LDO não poderão ser aprovadas 
quando incompatíveis com o PPA. 

Sanção pelo 
Poder Executivo 

Aquiescência ao projeto de lei 
aprovado. 

Veto pelo Poder 
Executivo 

Desacordo ao projeto de lei 
aprovado. 

Prazo 15 dias úteis do recebimento 
do projeto. 

As razões do(s) veto(s) deverão ser 
comunicadas ao Presidente do Senado 
Federal. 

O veto poderá ser total ou parcial. 

Promulgação 
pelo Poder 
executivo 

Atestado da existência de uma lei. 
Ocorre simultaneamente à sanção. 
Mostra que a lei é executável. 
Decorrido o prazo para a sanção, 
mantido o silêncio do Executivo quanto 
à promulgação dentro de quarenta e 

37 Idem. 
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oito horas, a promulgação ocorrerá 
pelo Presidente do Senado. 

Publicação pelo 
Poder executivo 

Divulgação da lei na Imprensa 
Oficial. A lei está em vigor, impondo a 
sua obrigatoriedade. 

 
ATENÇÃO PARA OS PRAZOS: 
 
O primeiro passo na elaboração do orçamento público é a 

definição do Plano Plurianual (PPA), no qual são identificadas 
as prioridades de gestão durante quatro anos. Deve ser 
enviado ao Congresso Nacional pelo Presidente da República 
em até 4 (quatro) meses antes do encerramento do primeiro 
exercício financeiro, ou seja, 31 de agosto do primeiro ano do 
mandato e deve ser apreciado e devolvido para sanção 
presidencial até 22 de dezembro (encerramento da sessão 
legislativa) do mesmo ano. 

Deve, também, o chefe do poder Executivo enviar ao 
Congresso Nacional até o dia 15 de abril de cada ano o projeto 
da LDO para que seja votada e aprovada até 17 de julho do 
mesmo ano. Sem a aprovação da LDO, deputados e senadores 
não podem entrar em recesso parlamentar. 

Por fim, com base no conteúdo aprovado na LDO, deve ser 
feita a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual (o 
orçamento propriamente dito), passo que finaliza a realização 
do orçamento. Será a LOA que revelará a origem, o montante e 
o destino dos recursos a serem gastos no país, devendo ser 
encaminhada até 31 de agosto de cada ano e aprovada até o dia 
22 de dezembro. 

 

Projeto de 
Lei 

Envio: Chefe 
do PE ao PL. 

Devolução: do 
PL ao PE. 

Parâmetro 
para envio: até o 
término do 
exercício 
financeiro. 

Parâmetro 
para devolução: 
até o término da 
sessão ou período 
legislativo. 

Plano 
Plurianual 

Até 4 meses 
antes do 
encerramento do 
primeiro exercício 
financeiro do 
mandato do chefe 
do PE – 31 de 
agosto. 

Até o término 
da sessão 
legislativa – 22 de 
dezembro (EC n.º 
50/06). 

Lei de 
Diretrizes 
Orçamentárias 

Até 8 meses e 
½ antes do 
encerramento do 
exercício 
financeiro – 15 de 
abril. 

Até o término 
do primeiro 
período legislativo 
– 17 de julho (EC 
n.º 50/06). 

Lei 
Orçamentária 
Anual 

Até 4 meses 
antes do 
encerramento do 
exercício 
financeiro – 31 de 
agosto. 

Até o término 
da sessão 
legislativa – 22 de 
dezembro (EC n.º 
50/06). 

 
Execução Das Leis Orçamentárias 
Após a aprovação do projeto pelo Legislativo, cabe ao 

executivo gerenciar e executar o orçamento. A execução 
orçamentária ocorre concomitantemente com a financeira. 
Esta afirmativa tem como sustentação o fato de que a 
execução, tanto orçamentária como financeira, está atrelada 
uma a outra, posto que, havendo orçamento e não existindo a 
previsão financeira, não poderá ocorrer a despesa. Por outro 
lado, havendo recurso financeiro, mas não se podendo gastá-
lo, não há que se falar em disponibilidade orçamentária. 

Em consequência, pode-se definir execução orçamentária 
como a utilização dos créditos na LOA; já a execução financeira, 
por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, 
visando atender à realização dos projetos e/ou atividades 
atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento. 

Na técnica orçamentária, inclusive, é habitual se fazer a 
distinção entre as palavras crédito e recursos. O primeiro 
termo designa o lado orçamentário; o segundo, financeiro. 
Crédito e Recurso são duas faces de uma mesma moeda. O 
crédito é a dotação ou autorização de gasto ou sua 
descentralização, e o recurso é o dinheiro ou saldo de 
disponibilidade bancária. 

Uma vez publicada a LOA - observadas as normas de 
execução orçamentária e de programação financeira para o 
exercício - e lançadas as informações orçamentárias, cria-se o 
crédito orçamentário e, a partir daí, tem-se o início da 
execução orçamentária propriamente dita. 

Executar o orçamento é, portanto, realizar as despesas 
públicas nele previstas, ressaltando que, para que qualquer 
utilização de recursos públicos seja efetuada, a primeira 
condição é que a elaboração do gasto tenha obedecido às 
regras legais e seja autorizado pelo Poder Legislativo, com 
observância dos três estágios da execução das despesas 
previstos na Lei n.º 4.320/64, ou seja, (i) o empenho, (ii) a 
liquidação e (iii) o pagamento (atualmente se encontra em 
aplicação a sistemática do pré-empenho antecedendo esses 
estágios, já que, após o recebimento do crédito orçamentário e 
antes do seu comprometimento para a realização da despesa, 
existe uma fase - geralmente demorada - de licitação 
obrigatória junto a fornecedores de bens e serviços, que impõe 
a necessidade de se assegurar o crédito até o término do 
processo licitatório). 

Considerando que o empenho é o primeiro estágio da 
despesa, este é conceituado como sendo o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de 
pagamento, pendente ou não, de implemento de condição. 
Nele é registrado o comprometimento da despesa 
orçamentária, obedecidos os limites estritamente legais, bem 
como aos casos em que se faça necessário o reforço ou a 
anulação desse compromisso.  

Não se deve confundir, entretanto, empenho da despesa 
com nota de empenho; esta, na verdade, é a materialização 
daquele, embora, no dia a dia, haja a junção dos dois 
procedimentos em um único. 

O fato de estar a despesa legalmente empenhada não cria 
para o Estado a obrigação de efetuar o pagamento, posto que 
o implemento de condição pode ser concluído ou não. A Lei n.º 
4.320/64 determina que o pagamento de qualquer despesa 
pública, seja de que importância for, passe pelo crivo da 
liquidação. É nesse segundo estágio da execução da despesa 
que será cobrada a prestação dos serviços ou a entrega dos 
bens, ou, ainda, a realização da obra, evitando, dessa forma, o 
pagamento sem o implemento de condição. 

O segundo estágio da despesa pública é a liquidação, que 
consiste na verificação do cumprimento pelo credor de suas 
obrigações previstas em contrato, tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito; é, 
portanto, a comprovação de que o credor cumpriu todas as 
obrigações constantes do empenho. Esse estágio 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 
para extinguir a obrigação, e é efetuado através do documento 
Nota de Lançamento ("NL"). Envolve todos os atos de 
verificação e conferência, desde a entrega do material ou a 
prestação do serviço até o reconhecimento da despesa. 

Ao fazer a entrega do material ou a prestação do serviço, o 
credor deverá apresentar a nota fiscal, fatura ou conta 
correspondente, acompanhada da primeira via da nota de 
empenho, devendo o funcionário competente atestar o 
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recebimento do material ou a prestação do serviço 
correspondente no verso da nota fiscal, fatura ou conta. 

O último estágio da despesa é o pagamento, que consiste 
na entrega de numerário ao credor do Estado, extinguindo 
dessa forma o débito ou obrigação. Esse procedimento, 
normalmente, é efetuado por tesouraria, que deve ter como 
favorecido o credor do empenho. O pagamento normalmente 
é efetuado por meio de crédito em conta bancária do 
favorecido. Se houver importância paga a maior ou 
indevidamente, sua reposição aos órgãos públicos deverá 
ocorrer dentro do próprio exercício. 

Todo esse processo ocorre observando, estritamente, os 
princípios constitucionais orçamentários, bem como aqueles 
que regem a Administração Pública, dentre eles a moralidade, 
a publicidade e a eficiência, de modo que o interesse público 
seja sempre garantido. 

 
Avaliação38 
A avaliação se refere à organização, aos critérios e 

trabalhos destinados a julgar o nível dos objetivos fixados no 
orçamento e as modificações nele ocorridas durante a 
execução; à eficiência com que se realizam as ações 
empregadas para tais fins e o grau de racionalidade na 
utilização do recursos correspondentes. 

A constatação do que realizar, e do que deixar de fazer, não 
pode, como é obvio, restringir-se somente ao julgamento “a 
posteriori”. A avaliação deve ser ativa, desempenhar um papel 
importante como orientadora da execução e fixar em base 
consistente as futuras programações, por isso esta fase é 
simultânea à execução, e a informação que fornece deve estar 
disponível, quando dela se necessitar. 

A avaliação impõe a necessidade de um sistema estatístico 
cuja informação básica se obtém em cada uma das repartições 
ou órgãos. 

De posse dos dados coletados, o grupo de avaliação 
orçamentária deve elaborar tabelas, calcular indicadores e 
apresentar informes periódicos para uso e tomada de decisões 
por parte dos dirigentes das unidades executoras. 

A avaliação deverá ser feita à vista de dados relativos à 
execução orçamentária que são apurados. Há uma 
obrigatoriedade no § 3.º, do artigo 165 da Constituição 
Federal, que diz: 

 
“o Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária.” 

 
Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Não serão objeto de limitação as despesas que 
constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 
inclusive destinadas ao pagamento de serviço da dívida e as 
ressalvadas pela LDO e, no caso dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido, é o Poder Executivo autorizado a limitar 
os valores financeiros segundo os critérios fixados pela LDO, 
conforme Caput e §§ 2.º e 3.º do artigo 9.º da Lei 
Complementar n.° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 
No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 

parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 

                                                 
38 Kohama, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. 

12.edição – São Paulo: Atlas, 2012. 

limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivas, 
conforme § 1.º, do artigo 9.º da Lei Complementar n.º 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

 
Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o 

Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das 
metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na 
Comissão mista permanente de senadores e deputados ou 
equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais 
conforme § 4.º, do artigo 9.º da Lei Complementar n.º 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

 
Questões 

 
01. (MTUR – Administrador – FUNIVERSA/2010) 

Acerca das características da lei orçamentária, assinale a 
alternativa incorreta. 

(A) É uma lei informal.  
(B) É uma lei temporária.  
(C) É uma lei ordinária.  
(D) É uma lei especial.  
(E) Tem vigência limitada a um ano 
 
02. (DNIT – Técnico de Suporte em Infraestrutura de 

Transportes – ESAF/2013) De acordo com a Constituição 
Federal, o principal objetivo da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias é: 

(A) orientar as unidades orçamentárias e administrativas 
na formulação do seu planejamento anual e na elaboração da 
proposta orçamentária, bem como estabelecer as metas a 
serem alcançadas no exercício subsequente. 

(B) estabelecer as diretrizes, prioridades e metas para a 
organização das entidades com vistas à definição da proposta 
orçamentária anual a ser enviada ao Congresso Nacional. 

(C) criar as condições necessárias ao estabelecimento de 
um sistema de planejamento integrado com vistas à 
elaboração e aprovação do orçamento. 

(D) estabelecer as metas de despesas correntes e de capital 
para o exercício seguinte, as prioridades da administração e 
orientar a elaboração da proposta orçamentária. 

(E) estabelecer as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente e orientar a elaboração da lei 
orçamentária. 

 
03. (TJ-RO – Analista Judiciário – Administração – 

CESPE/2012) De acordo com o princípio orçamentário da 
totalidade, 

(A) as despesas previstas e as receitas fixadas devem 
integrar uma única LOA. 

(B) a inclusão de autorização para a contratação de 
operação de crédito na LOA é proibida. 

(C) a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve conter todas as 
receitas e despesas. 

(D) cada ente governamental deve elaborar um único 
orçamento. 

(E) a LOA deve referir-se a um único exercício financeiro. 
 
04. (IF-TOP - Técnico em Contabilidade - IF-TO/2015) 

São atribuições que devem constar na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exceto:  

(A) Fazer intermediação entre o planejamento e o 
orçamento. 

(B) Dispor sobre alterações na legislação tributária. 
(C) Orientar a elaboração do plano plurianual. 
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(D)  Indicar metas e prioridades para a administração 
pública. 

(E) Tratar sobre a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

 
05. (DETRAN-MT - Auxiliar do Serviço de Trânsito – 

UFMT/2015) Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), é correto afirmar:  

(A) Extingue limitações à expansão de despesas 
obrigatórias de caráter continuado.   

(B) Disciplina as transferências de recursos apenas a 
entidades privadas.   

(C) Dispõe sobre o controle de custos e avaliação dos 
resultados dos programas financiados pelo orçamento. 

(D) Indica empenho por estimativa para colher despesas 
com o valor não identificado previamente. 

 
06. (TCE-CE - Analista de Controle Externo-Auditoria 

Governamental – FCC/2015) O instrumento de 
planejamento que deve dispor sobre os critérios e a forma de 
limitação de empenho, além das condições e exigências para as 
transferências de recursos a entidades públicas e privadas é 

(A) o Plano Plurianual. 
(B) a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(C) a Lei Orçamentária Anual. 
(D) o Plano Nacional Orçamentário. 
(E) o Anexo de Riscos Fiscais. 
 
07. (TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Área 

Administrativa – FCC/2011) A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias tem como objetivo precípuo  

(A) definir metas gerais que devem ser incorporadas aos 
orçamentos dos anos seguintes. 

(B) definir metas e prioridades da administração pública 
federal que devem ser incorporadas pela LOA. 

(C) revisar a cada cinco anos as diretrizes gerais do 
governo que devem ser incorporadas aos Planos Plurianuais. 

(D) limitar os gastos com pessoal e custeio da máquina de 
acordo com tetos estabelecidos a cada cinco anos. 

(E) reduzir a descontinuidade do planejamento público, 
impondo a cooperação entre governos. 

 
08. (TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário – 

Contabilidade – FCC/2011) A Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) da União deverá conter  

(A) o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

(B) o orçamento de investimento das empresas nas quais a 
União tenha a maioria do capital social. 

(C) as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente. 

(D) o orçamento da seguridade social, abrangendo todos 
os órgãos e entidades a ela vinculados. 

(E) o Anexo de Metas Fiscais, onde serão avaliados os 
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas. 

 
09. (TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa – FCC/2011) A Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) deve 

(A) ser compatível com o Plano Plurianual e orientar a 
elaboração da lei orçamentária anual.  

(B) fixar o montante de despesas de capital destinado às 
empresas públicas no exercício corrente.  

(C) prever a concessão de créditos ilimitados para algumas 
das unidades orçamentárias julgadas mais importantes para 
se alcançarem as metas do Plano Plurianual.  

(D) fixar o montante das operações de crédito que podem 
exceder o valor das despesas de capital.  

(E) estimar receitas e fixar despesas para o exercício 
financeiro seguinte. 

 
10. (STJ - Técnico Judiciário - Administrativa – 

CESPE/2015) cerca de técnicas e princípios relacionados com 
o orçamento público, julgue o item a seguir. 

O ciclo orçamentário da despesa pública é concluído com a 
autorização de gasto dada pelo Poder Legislativo por meio da 
lei orçamentária anual (LOA), ressalvadas as eventuais 
aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do 
orçamento. 

(    ) Certo   (    ) Errado 
 
11. (TCE-CE - Analista de Controle Externo-

Biblioteconomia – FCC/2015) A proposta da Lei 
Orçamentária Anual deve ser encaminhada pelo Poder 
Executivo ao Legislativo acompanhada de exposição 
circunstanciada da situação econômico-financeira. Essa 
exposição é denominada  

(A) razão orçamentária.  
(B) tabela explicativa. 
(C) mensagem.  
(D) exposição orçamentária.  
(E) fundamentação orçamentária. 
 
12. (TCE-CE - Técnico de Controle Externo-

Administração – FCC/2015) A iniciativa para a elaboração do 
Plano Plurianual − PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias − 
LDO e da Lei Orçamentária Anual − LOA é  

(A) do Poder Executivo.  
(B) do Poder Legislativo.  
(C) do Poder Judiciário.  
(D) dos Poderes Executivo e Legislativo.  
(E) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
 

Respostas 
 
01. Resposta: A. 
Jurídico - O STF ,nos recursos extraordinários 34.581, 

75.908 e na ADI 2.100, decidiu considerar a lei orçamentária 
como lei formal de efeito concreto.  

No Brasil, o orçamento é uma lei ordinária (aprovada por 
maioria simples), de caráter autorizativo e temporária 
(vigência limitada). Portanto não se trata de uma lei informal. 

 
02. Resposta: E. 
De acordo com o parágrafo 2.º do art. 165 da Constituição 

Federal, a LDO: 
- compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente; 

- orientará a elaboração da LOA; 
- disporá sobre as alterações na legislação tributária; e 
- estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 
 
03. Resposta: D. 
Princípio Orçamentário da Totalidade 
Coube à doutrina tratar de reconceituar o princípio da 

unidade de forma que abrangesse as novas situações. Surgiu, 
então, o princípio da totalidade, que possibilita a coexistência 
de múltiplos orçamentos que, entretanto, devem sofrer 
consolidação, de forma a permitir uma visão geral do conjunto 
das finanças públicas. 

A Constituição de 1988 trouxe melhor entendimento para 
a questão ao precisar a composição do orçamento anual que 
passará a ser integrado pelas seguintes partes: a) orçamento 
fiscal; b) orçamento da seguridade social e c) orçamento de 
investimentos das estatais. Este modelo, em linhas gerais, 
segue o princípio da totalidade. 
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Estabelece que o orçamento deve ser uno, ou seja, cada 
ente governamental deve elaborar um único orçamento. Este 

 n.º 4.320, 
de 1964, e visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma 
pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e 
despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar 
um único documento legal dentro de cada nível federativo. 

 
04. Resposta: C. 
Conforme art. 165 § 2.º da CF/88, a lei de diretrizes 

orçamentárias compreenderá as metas e prioridades (MP) da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente. 

Terá ainda como atribuições: 
- orientar a elaboração da LOA; 
- dispor sobre alterações na legislação tributária; 
- estabelecer as políticas de aplicação das agências 

financeiras de fomento; 
- disporá sobre autorizações para aumento do gasto ou 

contratação de pessoal da dos - órgãos da administração direta 
e indireta ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 

 
05. Resposta: C. 
A LDO na LRF: Além das atribuições contidas no Art. 165, 

§ 2.º da Constituição Federal, a Lei 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu Art. 4.º traz novas 
atribuições para a LDO, sendo uma delas: 

- normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos.  

 
06. Resposta: B. 
A LDO na LRF: Além das atribuições contidas no Art. 165, 

§ 2.º da Constituição Federal, a Lei 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu Art. 4.º, traz novas 
atribuições para a LDO, sendo uma delas: 

- critérios para limitação de empenhos e o consequente 
controle sobre o endividamento. 

 
07. Resposta: B. 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as 

metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte; 
orienta a elaboração do Orçamento; dispõe sobre alteração na 
legislação tributária; estabelece a política de aplicação das 
agências financeiras de fomento. Ela estabelece um elo entre o 
Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei Orçamentária 
Anual, uma vez que reforça quais programas relacionados no 
PPAG terão prioridade na programação e execução 
orçamentária.  

 
08. Resposta: C. 
De acordo com o parágrafo 2.º do art. 165 da Constituição 

Federal, a LDO: 
- compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente; 

 
09. Resposta: A. 
A LDO orienta a elaboração do Orçamento e deve ser 

compatível com o Plano Plurianual para que possa estabelecer 
o elo entre o PPA e a LOA. 

 
10. Resposta: ERRADO. 

                                                 
39 Kohama, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. 

12.edição – São Paulo: Atlas, 2012. 
40 LACOMBE, F.; HEILBORN, G. Administração: Princípios e 

Tendências. Cap: A Tomada de Decisões. São Paulo: Saraiva, 2003. 

As fases do ciclo orçamentário são as seguintes: 
elaboração, apreciação legislativa, execução e 
acompanhamento, controle e avaliação, quando, então, inicia-
se o ciclo seguinte. 

 
11. Resposta: C. 
A proposta orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará ao Poder legislativo nos prazos estabelecidos nas 
Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios compor-se-
á de:39 

I – Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da 
situação econômico-financeira, documentada com 
demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de 
créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos 
financeiros exigíveis. Exposição e justificação da política 
econômico-financeira do Governo, justificação da receita e 
despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. 

 
12. Resposta: A. 
É elaborado pelo chefe do executivo, que deve encaminhar 

para a aprovação do legislativo. 
 

 
 

Processo decisório40 
 
Todo problema exige decisão para ser resolvido. 

Decisões nem sempre nascem dos problemas, mas também 
de oportunidades, objetivos e interesses. 

 
Mas o que é a decisão? Decidir é escolher entre duas ou 

mais alternativas. Se não há dissenso não há decisão. Só 
quando há conflito ou discordância em relação ao curso da 
ação, isto é, mais de uma alternativa possível, haverá 
necessidade de decisão. Não fazer nada, isto é, deixar as ações 
seguirem seu curso normal também é considerado uma 
decisão. Vale lembrar que toda decisão tem seu custo e 
raramente é perfeita. Toda ação executiva importante deve 
alcançar um equilíbrio entre valores, objetivos e critérios 
conflitantes envolvidos e, muitas vezes, em um cenário de 
pressão. Dada a grande gama de opções, qualquer ação ou 
decisão será sempre subótima se analisada de um ponto de 
vista isolado, podendo trazer consequências negativas para 
alguma parte. As pessoas devem estar cientes de que, na 
maioria das vezes, terão de sacrificar os interesses de uma 
unidade.  

O processo decisório é o poder de escolher, em 
determinada circunstância, o caminho mais adequado 
para a empresa. Para que um negócio ganhe a vantagem 
competitiva é necessário que ele alcance um desempenho 
superior, e para tanto, a organização deve estabelecer uma 
estratégia adequada, tomando as decisões certas. Para se 
chegar a uma decisão adequada precisamos fazer uma análise 
do sistema considerando corretamente todas as variáveis de 
todos os seus elementos e inter-relações entre eles, bem como 
as relações do sistema com o meio ambiente. 

Planejamento e gestão. Prof. Dr. Fabio Gregori. Aula T5 – 
24/08/2012. 

13. Processo decisório: 
técnicas de análise e solução 

de problemas; fatores que 
afetam a decisão; tipos de 

decisões. 
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Tenha em mente que o processo decisório é complexo e 
depende das características pessoais do tomador de 
decisões, da situação em que está envolvido e da maneira 
como percebe a situação. 

 
Natureza do processo decisório 
O estudo do processo decisório tem evoluído desde os anos 

de 1940. Isso se deve, principalmente, ao crescente 
conhecimento dos problemas aplicados, ao desenvolvimento 
de novas técnicas administrativas e à absorção de novos 
procedimentos quantitativos oriundos da matemática e da 
pesquisa operacional. A Teoria das Decisões nasceu de Herbert 
Simon, que a utilizou para explicar o comportamento humano 
nas organizações. 

Simon (1916-2001) estudou a administração sob a 
perspectiva do processo de tomar decisões. De acordo com ele, 
administrar é sinônimo de tomar decisões, especialmente 
quando se tratava das ações gerenciais. A partir desse ponto 
de vista, ele isolou o aspecto de trabalho gerencial, ampliando 
seu campo de estudo. Segundo o próprio autor, o processo de 
tomar decisões possui três fases no total: prospecção (análise 
de um problema ou situação que requer solução), concepção 
(criação de alternativas de solução para o problema ou 
situação), decisão (julgamento e escolha de uma das 
alternativas propostas). 

 
Figura: Processo decisório nas organizações 

 
 
Um ponto a destacar é que o administrador deve estar 

ciente de suas limitações. O ser humano tem a sua 
racionalidade limitada, na visão de Simon. O comportamento 
real não alcança a racionalidade objetiva pois a racionalidade 
objetiva requer um conhecimento completo e antecipado das 
consequências de cada opção, sendo que estas consequências 
só aconteceriam no futuro. O conhecimento dessas 
consequências é sempre fragmentado e apenas uma fração das 
possíveis alternativas é considerada. Além disso, a 
racionalidade total também pressupõe absoluta clareza do 
problema, tempo ilimitado para resolvê-lo e inexistência de 
ambiguidades.  

Segundo o autor, a racionalidade humana é limitada e 
ineficiente, e por isso ele propôs um modelo distinto – o do 
homem administrativo. Nesse modelo, as decisões tendem ser 
satisfatórias ao invés de maximizadas. As decisões 
satisfatórias são aquelas que tendem aos requisitos mínimos 
desejados, fazendo com que os administradores sejam guiados 
pela regra de que qualquer decisão serve desde que possa 
resolver um problema. 

 
Os principais tipos de decisão (processo decisório) 
Simon distingue dois tipos de decisões: programadas e não 

programadas.  
 
-As decisões programadas são caracterizadas por serem 

repetitivas, rotineiras e estruturadas (tomadas 
automaticamente). São as decisões automatizadas, 
sequenciais que não necessitam da intervenção do decisor. 
Geralmente, são bastante previsíveis e possíveis de serem 
incorporados em um sistema de informação, por exemplo. O 

habito, a rotina, os manuais de instruções e operações 
padronizadas são formas de tomar decisões programadas. 

As decisões não programadas não dispõem de soluções 
automáticas, pois são desestruturadas. São as decisões não 
automatizadas que dependem da solução do decisor. O 
lançamento de novos produtos, a redução do quadro de 
funcionários e uma mudança na sede da empresa são 
exemplos de decisões não programadas. Para lidar com essas 
decisões, o autor indica que os gerentes devem ser capazes de 
desenvolver sua capacidade de julgamento, intuição e 
criatividade. Para ele, o desenvolvimento dessas habilidades 
permitiria aos gerentes lidar de forma eficiente contra as 
complexidades das decisões. 

 
-Alguns autores ainda levam em conta as chamadas 

decisões semi-programadas (ou semiestruturadas). Esse 
tipo de decisão pode ser sistematizado até certo ponto, 
dependendo de estruturas mais complexas do sistema de 
informação para que os resultados esperados de cada 
alternativa de escolha sejam selecionados de forma otimizada, 
a partir dos mesmos critérios. Nessas situações, parte do 
problema pode ser incorporada ao sistema de apoio às 
decisões e parte não. Geralmente, quando variáveis interferem 
no processo de decisão, é o momento em que entra em cena a 
capacidade de julgamento do administrador (citada por 
Simon), dependendo, principalmente, de sua experiência com 
o contexto do problema. 

 
Fatores que afetam o processo decisório 
 
Tomada de decisão é influenciada por: fatores inerentes do 

próprio problema e fatores decorrentes do tomador de 
decisão. 

Vamos ver quais são, então, os fatores que afetem o processo 
decisório: 

1. Reconhecimento do problema como tal: 
- É necessário que, ao menos, uma pessoa da equipe 

entenda a situação como problema 
-Definição de prioridades e disponibilidade de recursos 

influenciam o processo 
- Mesmo tendo sido reconhecido como problema, as 

interpretações pessoais, motivadas pela percepção individual, 
influenciam o processo 

 
2. Disposição: 
- Problema deve ser reconhecido, exige disposição para ser 

enfrentado e, mais que isso, capacidade de transformar 
disposição em ação efetiva. 

 
3. Competência técnica: 
- Exige que o(s) incumbido(s) da resolução do problema 

esteja(m) familiarizado(s) com a situação, com as fórmulas 
para resolvê‐lo ou, ao menos, o conhecimento de onde 
localizar as soluções 

- Tomador de decisão deve escolher quais os problemas 
que devem ou não ser delegados (envolve sua capacidade de 
reconhecer suas próprias limitações) 

 
4. Tempo: 
- Nem sempre há tempo para decisões racionais 
- Algumas vezes, decisões rápidas e intuitivas devem ser 

tomadas 
- Quando há tempo suficiente para tomada de decisão, 

tomador de decisão estabelece necessidades de tempo 
 
5. Perspectiva de solução: 
- Problema deveria oferecer uma (ou mais) 

possibilidade(s) de ação 
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- Problemas sem solução podem ser abandonados, 
aceitando‐se sua ocorrência como normal ou administrando‐
os a um nível aceitável de tolerância 

 
6. Confusão entre informação e opinião: 
- Dificuldade comum quando o processo é coletivo 
- Motivada, muitas vezes, pelas opiniões manifestadas com 

base em informações insuficientes 
- Predomínio de intuição sobre racionalidade 
 
 
Técnicas e Ferramentas de apoio ao processo decisório 
A função de decisão está essencialmente ligada às posições 

gerenciais, ou seja, aos berços da liderança. Para diversos 
autores, a liderança é importante para a eficácia das 
organizações tendo sempre em vista as frequentes 
turbulências e mudanças do cenário econômico em geral. 
Havemos de concordar que a autoridade pode ser suficiente 
em épocas de estabilidade, porém, em um ambiente em 
constante transformação é preciso haver liderança, pois é a 
força direcionadora que torna possível a permanência das 
organizações nesse contexto.  

Para auxiliar o processo decisório existem diversas 
técnicas e ferramentas que contribuem para uma melhor 
tomada de decisão. Como ferramentas, podemos citar os 
sistemas de informação, que a partir dos anos 70 e início da 
década de 80, passou a ser aceita como capacitor de controle 
gerencial, auxiliando na tomada de decisão de gerente e 
executivos em vários tipos de problemas.  

A tomada de decisão é uma constante, ou seja, presente na 
vida organizacional, e para que toda e qualquer decisão seja 
estrategicamente bem tomada é necessário que as pessoas que 
compõem uma equipe estejam inteiradas sobre as rotinas de 
trabalho, sobre os objetivos e metas a serem alcançados, sobre 
os problemas a serem resolvidos, possíveis concorrentes, etc. 
É necessário que as pessoas saibam fazer uma análise do 
ambiente interno e externo, o que envolve a empresa e no caso 
são considerados como variáveis incontroláveis e o que 
compõem seus recursos e fazem parte das variáveis 
controláveis, pois está mais próximo da organização, portanto 
possível de ser alterado. 

Esse envolvimento com os ambientes que envolvem a 
organização é necessário, pois torna o processo decisório mais 
seguro e eficaz, reduzindo assim as incertezas, perdas ou 
desperdícios que fazem parte de qualquer decisão.  

É importante ressaltar que cada vez mais as organizações 
têm buscado maior aprimoramento no processo decisório, de 
modo a investir em técnicas atualizadas que possam servir 
como suporte ao gestor e aos seus auxiliares.  

Um exemplo de técnica moderna utilizada em diversas 
empresas, independente do seu porte ou área de atuação é o 
modelo de negócios chamado CANVAS. Esse modelo que 
também é chamado de Business Model CANVAS. Foi criado 
primeiramente por Alexander Osterwalder, porém 
posteriormente ele foi realizado em conjunto com 
profissionais de diversas áreas para aperfeiçoar o modelo. Tal 
modelo é uma ferramenta de gerenciamento estratégico e 
serve tanto novos empreendedores no mercado como para 
empreendimentos que possuem certa experiência. Esse 
modelo funciona como uma gestão à vista, onde os envolvidos 
no processo decisório conseguem enxergar as principais 
estratégias traçadas pela empresa, em suas principais frentes 
ou áreas departamentais.  

 
O CANVAS é um diagrama ou mapa que é dividido por 9 

(nove) eixos composto por: 
1. Atividades-chave; 2. Recursos-chave; 3. Rede de parceiros; 

4. Proposição de valor; 5. Segmento de clientes; 6. Canais; 7. 
Relacionamento com os clientes; 8. Estrutura de custos; 9. Fluxos 
de receitas.  

Com os eixos acima apresentados, os gestores de uma 
organização conseguem ter maior visibilidade do andamento 
do negócio podendo assim tomar decisões mais rápidas e com 
mais segurança.  

O modelo de negócios CANVAS não será abordado com 
profundidade neste tópico, pois não faz parte do presente 
edital, apenas realizado um breve comentário para 
conhecimento de uma das técnicas mais utilizadas nos 
presentes dias e que têm sido um forte aliado no 
gerenciamento de informações e que tem contribuído para a 
competitividade das organizações. 

 
Modelo racional de tomada de decisão. 
 
Organizações que pesam suas opções e calculam níveis de 

risco ótimos estão usando o modelo racional de tomada de 
decisão. 

O modelo racional é o processo de quatro etapas que 
ajudam os administradores a pesar alternativas e escolher a 
que tiver melhor chance de sucesso. 

 

 
 
Árvores de decisão  
São representações gráficas dos problemas e do impacto 

das decisões tomadas. Se for provável que chova, por exemplo, 
o leitor pode decidir munir-se de um guarda-chuva quando 
sair. A árvore de decisão neste caso irá representar um nó com 
a pergunta: É provável que chova? Irá então representar dois 
caminhos de decisões possíveis: um para a resposta sim e 
outro para um não como resposta. É claro que o contexto de 
decisão nas empresas seja muito mais complexo do que este, 
pelo que na maioria das situações terá de construir árvores de 
decisão com muitos ramos. Uma árvore de decisão utiliza uma 
estratégia de dividir-para-conquistar: – Um problema 
complexo é decomposto em subproblemas mais simples. 
Recursivamente a mesma estratégia é aplicada a cada 
subproblema. São fáceis de serem implementadas e utilizadas. 

 
Diagramas de Influência  
Procuram retratar todos os fatores que possam influenciar 

as decisões e as suas inter-relações. Por exemplo, o objetivo de 
vender a um preço superior normalmente influencia a sua 
decisão de investir numa ação. Os movimentos nos câmbios 
influenciam as suas expectativas sobre o aumento ou queda de 
preços no futuro. Os próprios movimentos de preços podem 
ser influenciados por "sentimentos" por parte dos investidores 
ou pelo desempenho da empresa. Pela representação em 
diagrama de todos estes fatores que influenciam as decisões 
das relações entre si, terá uma ideia clara do que deve 
considerar nas suas decisões. 

 
A análise de decisões é um conjunto de procedimentos 

complexos, que visa: 
-Identificar e avaliar a situação; 
-Prescrever um curso de ação recomendado maximizando 

a probabilidade de alcançar os objetivos; 
-Representar a decisão de forma estruturada, incluindo a 

escolha de diferentes cursos de acção para diferentes cenários; 
-Fornecer uma visão clara do processo de decisão (não só 

para o tomador de decisão como para outras pessoas 
envolvidas). 
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A análise de decisão visa integrar o processo: 
-Os objetivos a serem alcançados em função da sua 

prioridade; 
-As incertezas envolvidas, através de diagramas de 

probabilidade; 
-As alternativas disponíveis, juntamente com os riscos 

associados a cada uma; 
-A atitude do decisor em relação aos riscos e a objetivos 

conflituantes. 
 
O processo decisório nas organizações 
As decisões são estágios para diversos problemas, e sua 

complexidade é demasiadamente ampliada pela ambiguidade 
de um processo decisório deficiente. O pressuposto básico 
dessa afirmação é que o processo decisório envolve diferentes 
tipos de decisão, e em resumo, o processo decisório é uma 
questão de múltiplas variáveis. Alguns autores consideram a 
possibilidade das decisões também serão influenciadas por 
outros fatores, como outras organizações, legislações e 
fornecedores, por exemplo, o que agrava (complica) ainda 
mais o processo de tomada de decisão. 

Considerando o ambiente das organizações, no qual 
diversas mudanças motivadas pelo atual cenário econômico 
vêm ocorrendo, podemos analisar algumas tendências se 
destacando em relação à tomada de decisão, tais como: o 
estudo da concorrência, análise se cenários, uso expansivo de 
tecnologias da informação, assim como outras atividades que 
visam melhorar e facilitar a tomada de decisão dentro das 
organizações.  

Portanto, o processo decisório é substancial a qualquer 
organização, seja esta pública ou privada. Toda organização 
necessita tomar um posicionamento frente às diversas 
questões, e é esse posicionamento que irá indicar como a 
empresa irá competir no mercado. 

Para tanto, é necessário entender que cada nível 
estratégico dentro da organização realiza seu tipo de decisões 
correspondentes, afinal faz parte de um tipo de planejamento 
distinto, como a seguir: 

 
O nível estratégico toma decisões estratégicas e realiza 

um planejamento estratégico 
O nível tático toma decisões táticas e realiza um 

planejamento tático 
O nível operacional toma decisões operacionais e 

realiza um planejamento operacional 
 
A tomada de decisão não basta apenas o envolvimento da 

gerência ou da Alta Administração, mas todos os 
stakeholders41 precisam estar inteirados com a situação-
problema para que seja uma decisão estrategicamente 
tomada. 

Para melhor entender sobre a importância de uma gestão 
participativa no processo decisório, vamos analisar a 
composição dos cargos e funções por nível hierárquico, e 
entender melhor quem faz parte de cada nível, lembrando que 
a explicação da pirâmide hierárquica será da base para o topo, 
sendo assim no nível operacional até o nível estratégico. 

O nível operacional é composto pelos cargos que são 
considerados como base a uma organização, são eles: 
operadores de máquina, líderes de produção, supervisores, 
que contribuem para a formulação de objetivos e metas que 
fazem parte do planejamento operacional. Que estão mais 
relacionadas com a linha de produção, ou seja, com o produto 
que chega até o consumidor final. 

O nível tático é composto pelos cargos que são 
considerados como a interligação entre o operacional e o 

                                                 
41 Stakeholders: todos os agentes envolvidos no negócio de uma 

empresa são eles: fornecedores, concorrentes, clientes, colaboradores, 
acionistas, pesquisadores, investidores, parceiros em geral. 

estratégico, ou seja, não os níveis gerenciais, é o nível da 
gerência média ou intermediária. São compostos por cargos 
como: gerentes, coordenadores administrativos, gerentes de 
seção, gerentes de filiais, líderes de projetos e funções 
similares. Os cargos e funções que fazem parte desse nível são 
responsáveis por assegurarem que as o planejamento 
estratégico, isto é, os objetivos e metas delineados pela Alta 
Administração sejam colocados em prática pelo nível 
operacional. Além de colocar em ação os processos, as pessoas 
e os recursos para assegurar que seu segmento de atuação 
estará alinhado às decisões estratégicas e para assegurar 
também que estará colaborando para a obtenção dos 
resultados gerais da Organização. 

E por fim o nível estratégico que é onde são tomadas as 
ações estratégicas, neste nível é configurado o Planejamento 
Estratégico formado pela Missão, Visão, valores e objetivos de 
todas as áreas, de todos os produtos que a empresa oferta e os 
planos de ação para que sejam possíveis de serem alcançados. 
Esse nível é composto por cargos e funções como: diretores, 
presidentes, conselho administrativo, sócios, proprietários, 
acionistas, etc. A função típica deste nível é tomar decisões 
estratégicas.  

Essa explicação foi necessária não somente para que você 
estudante entenda como é a composição da pirâmide 
hierárquica, mas para que você consiga compreender de 
maneira mais aprofundada o exemplo que será dado. 

Suponha uma reunião que ocorra somente entre o nível 
estratégico, e o assunto seja sobre um problema ocorrido em 
uma máquinas da produção, considerada a mais produtiva em 
questão de agilidade e menor índices de retrabalho. Por um 
problema técnico a máquina parou de produzir e por isso 
acarretou em um prejuízo para a produção de uma maneira 
geral e no cumprimento de prazos. Como já citado, na reunião 
só participa os que compõem o nível estratégico, e por esse 
fato é muito provável que ocorra alguma informação 
distorcida ou mesmo a falta de informações mais precisas 
sobre o que realmente ocorreu com a máquina. Isso porque o 
problema surgiu em outro nível hierárquico, neste caso como 
o problema foi na linha de produção o nível envolvido foi o 
operacional. 

 Sendo assim, para uma melhor tomada de decisão, o nível 
estratégico pensando de maneira mais sensata e para maior 
segurança e credibilidade das informações deveria ter 
convidado um responsável por operar a máquina que 
apresentou problema, ou mesmo o responsável pela linha de 
produção da máquina, para que juntos pudessem discutir 
sobre o problema e possíveis sugestões de como resolvê-lo. O 
nível estratégico é um nível muito preparado intelectualmente 
e, portanto detém muitas competências e habilidades, porém 
alguns conhecimentos técnicos e informações ficam restritos 
somente ao profissional que lida com a atividade no dia a dia, 
é o que chamamos de know-how (saber como fazer).  

Ainda que um dos integrantes do nível estratégico tivesse 
total conhecimento a respeito de como operar a máquina, os 
problemas que esta máquina já havia apresentado e tudo mais, 
precisamos levar em consideração a comunicação. Quando um 
colaborador passa para o outro uma determinada informação, 
ela pode vir distorcida, com perdas significativas de conteúdo, 
ou mesmo com o conteúdo exacerbado. A melhor opção é 
sempre trabalhar com uma comunicação limpa, transparente, 
dessa forma é essencial que a informação seja transmitida 
direto da fonte, ou em outras palavras, conversar direto com o 
colaborador que estava manuseando a máquina e presenciou 
o problema. 

Essa interação entre níveis diferentes, entre áreas e 
funções diferentes é extremamente essencial para o processo 
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decisório. Os níveis precisam ter visão sistêmica e para isso 
precisam unir habilidades e experiências diferentes para 
conseguir ter o máximo de precisão no momento de decidir. 

 
Questões 

 
01. (MANAUSPREV - Técnico Previdenciário 

FCC/2015) O processo de tomada de decisões, seja no âmbito 
organizacional ou pessoal, normalmente é complexo e produz 
efeitos. A sequência que garante a eficácia e a racionalidade do 
processo decisório é: 

 
(A) O diagnóstico; a identificação do problema ou 

oportunidade; escolha da alternativa; implantação e avaliação 
da decisão. 

(B) O diagnóstico; identificação do problema ou 
oportunidade; escolha da alternativa; avaliação da decisão e 
geração de alternativas. 

(C) A identificação do problema ou oportunidade; geração 
de alternativas; escolha da alternativa; implantação e 
avaliação da decisão. 

(D) A identificação do problema; geração de alternativas; 
diagnóstico; avaliação da decisão e escolha da alternativa. 

(E) A identificação do problema ou oportunidade; 
diagnóstico; geração de alternativas; escolha da alternativa e 
avaliação da decisão. 

 
02. (DPE/RJ - Técnico Superior Especializado – 

Administração – FGV/2014) As organizações nunca podem 
ser perfeitamente racionais, porque seus membros têm 
habilidades limitadas de processamento de informações. Esse 
enfoque organizacional refere-se à: 

(A) estratégia.  
(B) accountability.  
(C) dominação. 
(D) governança.  
(E) tomada de decisão 
 
03. (QC – Administração – Marinha/2015) Segundo 

Chiavenato (2014), o processo decisório é complexo e 
desenvolve-se ao longo de etapas. Assinale a opção que 
apresenta a primeira dessas etapas.  

(A) Identificar a situação.  
(B) Obter informação sobre a situação.  
(C) Gerar soluções ou cursos alternativos de ação. 
(D) Transformar a solução ou curso de ação escolhido em 

ação efetiva.  
(E) Avaliar os resultados obtidos. 
 
04. (UFMT – Administração – UFMT/2014) Pedro Paulo, 

como gestor de uma organização, necessita tomar decisões e, 
ao escolher uma alternativa que se apresenta como a 
minimamente satisfatória, está tomando uma decisão 
denominada racionalidade. 

(A) limitada.  
(B) econômica.  
(C) da representatividade.  
(D) da disponibilidade. 
 
05. (UFC - Assistente em Administração - CCV-

UFC/2015) Herbert Simon ficou conhecido pela sua análise à 
subjetividade das decisões individuais, sendo um de seus 
legados a discussão sobre: 

(A) a racionalidade limitada. 
(B) o equilíbrio organizacional. 
(C) a aceitação da autoridade na decisão. 
(D) a análise sociotécnica das organizações. 
(E) a importância dos incentivos ou alicientes para decisão. 
 

06. (IBGE - Supervisor de Pesquisas - Administração – 
CESGRANRIO/2014) O administrador, em suas atividades 
diárias, precisa fazer diversas escolhas para que os objetivos 
da organização sejam alcançados.  

Essas escolhas se constituem em decisões necessárias para 
a resolução de problemas ou para aproveitar alguma 
oportunidade. 

As decisões em uma organização são classificadas em duas 
categorias, a saber: 

(A) programadas e não programadas 
(B) cíclicas e lineares 
(C) cíclicas e programadas 
(D) lineares e estruturadas 
(E) programadas e estruturadas 
 
07. (Prefeitura de Florianópolis/SC – Administrador – 

FGV/2014) As decisões gerenciais rotineiras e repetitivas, 
para as quais a organização desenvolve abordagens e soluções 
predefinidas – expressas em procedimentos, normas, regras e 
mesmo na repetição de soluções previamente adotadas – são 
chamadas, nas teorias administrativas, de decisões: 

(A) racionais; 
(B) não programadas; 
(C) programadas; 
(D) intuitivas; 
(E) estratégicas. 
 
08. (EBSERH - Assistente Administrativo – 

IADES/2013) O processo decisório envolve decisões 
programadas e decisões não programadas. Sobre as decisões 
programadas assinale a alternativa incorreta.  

(A) Aplicam-se a situações que não têm precedentes. 
(B) Ocorrem com frequência na organização. 
(C) São as mais fáceis de serem tomadas. 
(D) São mais fáceis de serem estruturadas em etapas. 
(E) São repetitivas. 
 
09. (DETRAN/MT - Administrador – UFMT/2015) As 

decisões que são tomadas na organização pela gerência 
intermediária como gerentes de divisão ou de departamento 
são:  

(A) Estratégicas. 
(B) Operacionais.  
(C) Programadas.  
(D) Táticas. 
 
10. (CEFET/RJ - Administrador – CESGRANRIO/2014) 

De acordo com as situações a que se aplicam, as decisões 
podem ser classificadas de diversas formas. 

As decisões que se aplicam a problemas repetitivos são 
denominadas 

(A) coletivas 
(B) individuais 
(C) maximizadas 
(D) programadas 
(E) administrativas 
 
11. (Prefeitura de Resende/RJ – Administrador – 

CONSULPLAN/2010) O processo decisório compreende a 
decisão propriamente dita. Decisão é uma escolha entre 
possibilidades para solucionar problemas. Os principais tipos 
de decisões tomadas pelos gestores são as decisões 
programadas e as decisões não programadas. Em relação às 
decisões não programadas, pode-se afirmar que: 

(A) Devem ser tomadas pelos consultores externos à 
organização quando solicitados. 

(B) Não é necessária a realização de um diagnóstico, a 
criação de alternativas e a escolha de um curso de ação 
considerado original. 
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(C) Dependem exclusivamente da reação dos liderados em 
relação ao superior, quando envolve o estabelecimento de um 
procedimento padrão. 

(D) São tomadas para solucionar problemas que as 
soluções padronizadas não são suficientes para resolver. 

(E) Devem ser tomadas por escalões de níveis mais baixos 
na organização. 

 
12. (EBSERH - Assistente Administrativo – IBFC/2015) 

As decisões nas organizações podem ser programadas e não 
programadas. Sobre o processo decisório dentro das 
empresas, decisões programadas e decisões não programadas, 
leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
 I. As decisões programadas resolvem problemas que já 

foram enfrentados anteriormente e que se comportam sempre 
da mesma maneira. 

 II. As decisões programadas economizam tempo e energia 
evitando desgaste. 

 III. As decisões não programadas são definidas 
individualmente, baseiam-se em situações novas, não 
padronizadas.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
(E) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
13. (FUB – Administrador – CESPE/2013) Com relação 

às funções administrativas, especialmente o processo 
decisório e de planejamento, julgue os itens subsequentes. 

 
As decisões nas organizações podem ser programadas e 

não programadas, e um dos objetivos do processo decisório é 
procurar o maior número possível de oportunidades para criar 
decisões programadas. 

(      ) Certo      (      ) Errado 
 
14. (UFC - Assistente em Administração - CCV-

UFC/2015) Qual relação existe entre um problema na 
organização, o tipo de decisão e os níveis gerenciais? Assinale 
a afirmativa mais adequada a essa relação. 

(A) Gerentes de nível intermediário lidam com mais 
frequência com problemas não estruturados e não tomam 
decisões. 

(B) Gerentes dos níveis mais baixos lidam com mais 
frequência com problemas familiares e repetitivos e não 
tomam decisões. 

(C) Gerentes dos níveis mais baixos lidam com mais 
frequência com problemas familiares e repetitivos e tomam 
decisões programadas. 

(D) Gerentes dos níveis mais altos lidam com mais 
frequência com problemas familiares e repetitivos e tomam 
decisões programadas. 

(E) Gerentes dos níveis mais altos lidam com mais 
frequência com problemas bem estruturados e somente 
tomam decisões não-programadas. 

 
15. (Receita Federal - Auditor Fiscal da Receita Federal 

– ESAF/2014) Analise os itens a seguir e assinale a opção 
correta. 

 
I. A tomada de decisão pode ser descrita como o ato de 

identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um 
problema específico.  

II. As decisões são normalmente classificadas como 
programadas e não programadas. Porém, há aquelas que não 

se enquadram em nenhuma das duas definições e são 
chamadas de decisões imprevisíveis ou baseadas em incerteza. 

III. O planejamento consiste na tomada antecipada de 
decisões sobre o que fazer antes que a ação seja necessária.  

(A) Somente I e II estão corretas. 
(B) Somente II e III estão corretas. 
(C) Somente I e III estão corretas. 
(D) Nenhuma das afirmativas está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Respostas 
 
01. Resposta: E 
O Processo Decisório se caracteriza pelo fato do tomador 

de decisão evita incertezas e segue as regras padronizadas 
para a decisão; ele mantém as regras e as redefine quando sob 
pressão; quando o ambiente muda subitamente e novas 
estatísticas afloram ao processo decisório, a organização é 
relativamente lenta no ajustamento. Ela tenta usar seu modelo 
atual para lidar com as condições modificadas.  

 
02. Resposta: E. 
a) Estratégia. É o caminho a ser planejado para atingir 

algum objetivo.  
b) Accountability. O controle interno em uma 

administração pública através de accountability deve primar 
por uma transparência que possibilite ao cidadão uma perfeita 
compreensão dos atos do gestor e também a forma como estão 
sendo utilizados os recursos financeiros e como estão sendo 
sanados os problemas detectados como de interesse público e 
os de interesse da administração, de uma forma que mostre 
equilíbrio nas decisões políticas adotadas pelo gestor e seu 
grupo de trabalho. 

c) Dominação - alternativa sem lógica com o contexto. 
d) Governança. “Governança é o conjunto de processos, 

políticas, costumes, leis, regulamentos e instituições que 
regulam a maneira como a empresa é dirigida, administrada 
ou controlada. 

E) Tomada de decisão – processo onde a empresa necessita 
balancear todos os pontos frentes à uma determinada situação 
para que consiga decidir qual direção seguir.  

A empresa necessita ter equilíbrio para que consiga 
enxergar os prós e contras, pensar e agir de maneira sensível 
e racional, para não prejudicar o desempenho organizacional. 

 
03. Resposta: A 
O processo de tomar decisões possui três fases no total: 

prospecção, segundo Simon, (análise de um problema ou 
situação que requer solução), concepção (criação de 
alternativas de solução para o problema ou situação), decisão 
(julgamento e escolha de uma das alternativas propostas). 
Reflita que, inicialmente, o mais adequado a se fazer sempre é 
identificar uma determinada situação (ou problema) que 
requeira uma decisão. 

 
04. Resposta: A 
Herbert Simon e March, em 1957, desenvolveram o 

conceito de racionalidade limitada, que exprime a 
incapacidade do tomador de decisões de dominar a 
complexidade do mundo, de compreender todas as 
informações, de dominar o tempo, como também o lado 
cognitivo. Estas características estão presentes no modelo 
comportamental, em que as informações são imperfeitas e 
incompletas, não se tem um conjunto completo de alternativas 
conhecidas e o tomador de decisão deve escolher a primeira 
alternativa minimamente aceitável. 

 
05. Resposta: A 
Como visto anteriormente no texto e na questão 04, trata-

se da racionalidade limitada. O autor indicou que temos limites 
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à racionalidade e que não conseguimos ser totalmente 
racionais. 

 
06. Resposta: A 
Entre os tipos de decisão temos as Decisões Programadas 

e as não programadas. Também podemos encontrar na 
terminologia de decisões estruturadas e não estruturadas. 

 
07. Resposta: C 
As decisões programadas são caracterizadas por serem 

repetitivas, rotineiras e estruturadas (tomadas 
automaticamente). São as decisões automatizadas, 
sequenciais que não necessitam da intervenção do decisor. 
Geralmente, são bastante previsíveis e possíveis de serem 
incorporados em um sistema de informação, por exemplo. O 
habito, a rotina, os manuais de instruções e operações 
padronizadas são formas de tomar decisões programadas. 

 
08. Resposta: A 
Decisões programadas são decisões rotineiras, ou seja, 

decisões sobre assuntos que já foram analisados antes e que, 
dessa forma, já existe uma resposta "padrão" para eles. Uma 
das formas de ganhar eficiência em uma empresa é 
relacionando essas "decisões padronizadas" a certos 
problemas rotineiros. 

Decisões não programadas são típicas de situações em que 
o problema é novo, ou pouco frequente, e o gestor deve 
analisar os dados à sua disposição (muitas vezes incompletos) 
para que possa tomar uma decisão. Assim, a letra A é o 
gabarito, pois ela aplica o conceito de decisões não 
programadas, e a questão pede questões programadas. 

 
09. Resposta: D 
O nível estratégico toma decisões estratégicas e realiza um 

planejamento estratégico. O nível tático toma decisões táticas 
e realiza um planejamento tático. O nível operacional toma 
decisões operacionais e realiza um planejamento operacional. 

 
10. Resposta: D 
As decisões repetitivas são consideradas decisões 

programadas, enquanto que as decisões novas são 
consideradas decisões não programadas 

 
11. Resposta: D 
Como o próprio nome sugere, as decisões não 

programadas são aquelas que não estavam nos planos do 
gestor, logo, tal decisão geralmente é tomada quando algo 
novo e inesperado (nunca aconteceu algo parecido) acontece 
e o gestor tem que tomar a decisão com base na suas 
experiências e troca de ideias com a equipe, para a solução do 
problema. Decisão programada é rotineira; não programada é 
incomum. Decisões programadas ganham tempo e levam à 
eficiência. As soluções programadas exigem menor custo e 
conferem maior agilidade à organização. É somente quando 
não abarcam uma determinada situação que os 
administradores recorrem às decisões não programadas. 

 
12. Resposta: D 
Observem como este ponto dos tipos de decisão é muito 

explorado pelas bancas. Todas as assertivas estão corretas de 
acordo com as características que já discutimos amplamente 
nas questões anteriores. 

 
13. Resposta: Certo 
Apenas complementando a assertiva: Quanto mais 

decisões programas existem mais fácil fica o processo 
decisório nas situações futuras. Funciona como um banco de 
dados da empresa. 

 
 

14. Resposta: C 
As decisões programadas são caracterizadas por serem 

repetitivas, rotineiras e estruturadas (tomadas 
automaticamente). São as decisões automatizadas, 
sequenciais que não necessitam da intervenção do decisor. 
Geralmente, são bastante previsíveis, apresentando soluções 
para problemas rotineiro, sendo ainda possíveis de serem 
incorporados em um sistema de informação. Dentre os 
principais exemplos, nós podemos citar o hábito, a rotina, os 
manuais de instruções e operações padronizadas como formas 
de tomar decisões programadas. Por isso, tal tipo de decisão 
(programada) é melhor para gerentes dos níveis mais baixos 
que lidam com mais frequência com problemas familiares e 
repetitivos. 

 
15. Resposta: C 
I. A tomada de decisão pode ser descrita como o ato de 

identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um 
problema específico. 

É isso mesmo. A tomada de decisão é baseada em 
ferramentas que ajudam o administrador a entender o 
problema e saber qual o curso de ação tomar a partir das 
informações coletadas. Afirmação correta. 

II. As decisões são normalmente classificadas como 
programadas e não programadas. Porém, há aquelas que não 
se enquadram em nenhuma das duas definições e são 
chamadas de decisões imprevisíveis ou baseadas em incerteza. 

Nada disso. As imprevisíveis e as que há muita incerteza 
estão dentro das não programadas. 

III. O planejamento consiste na tomada antecipada de 
decisões sobre o que fazer antes que a ação seja necessária. 

O planejamento é o guia da organização. Ele antecipa 
muitas ações dos administradores e serve como base para que 
estes administradores tomem decisões em situações não 
programadas. Afirmação correta. 

 

 Anotações 
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1.1. Questões de "indianidade" e identidade étnica. 
 
Segundo o ilustre doutrinador Oliveira Filho, o termo 

“indianidade” é concebido no sentido de uma forma de 
concepção dos indivíduos formulada nas relações de interação 
destes com os órgãos tutelares ou aparelhos de Estado a partir 
de uma determinada “imagem do que deve ser um índio”. Isso 
acaba por impor aos diversos grupos sociais (e culturas) um 
modelo, que passa a ser efetivamente assumido por estes 
grupos. É o processo de emergência ética que exige uma nova 
concepção a respeito de cultura e que deve ser compreendida 
por todos que lidam com questões indígenas. 

Assim, as questões de indianidade versam sobre debates e 
análises desenvolvidas para se chegar a essa nova concepção a 
respeito da cultura indígena e sua identidade étnica. Mas o que 
seria essa identidade étnica? Segundo o ilustre doutrinador 
Barth a identidade étnica refere-se as pessoas que são 
parecidas consigo (se identificam) na cor de pele, cultura, 
língua e que compartilham história e origem comuns. 

Cabe trazer ao estudo o sentido do que é identidade, tendo 
em vista que pelos antropólogos e sociólogos está pode ser 
entendida a partir de duas dimensões: a pessoal e a social que, 
embora interconectadas, realizam-se em níveis diferentes. 

A primeira dessas dimensões, a pessoal, serve de base para 
a posterior construção de uma identidade de grupo (étnico, 
social, profissional). 

Ela é estabelecida sempre de forma relacional, visto que, 
para se estabelecer o eu, é imperioso poder determinar as 
diferenças em relação ao outro. 

Portanto, as determinações que estabelecem a identidade 
de cada um surgem na interação com os demais agentes de um 
determinado campo, onde existam relações sociais. Essas 
permitem aos participantes classificar os indivíduos a partir 
de elementos que determinem o que eu sou e o que me 
diferencia em relação ao que os outros agentes são. Servem de 
parâmetros para tal classificação elementos biológicos, 
culturais, profissionais, sociais ou quaisquer outros capazes de 
salientar as diferenças entre o eu e os outros na interação 
social. 

O princípio de classificação que determina as identidades 
pessoais nos remete a uma característica importante das 
sociedades humanas, perpassando culturas e tempos: a 
necessidade de nomear e representar os sujeitos, 
estabelecendo sentidos e significados para esses sujeitos e 
suas diferentes categorias. Aplicando a necessidade de 
classificação para o estabelecimento da identidade pessoal, 
Brandão (1986) nos remete aos princípios definidos por 
Marcel Mauss para o estudo da origem da ideia de pessoa: 

1) como uma categoria de nominação e diferenciação de 
outros seres do mundo, a ideia de pessoa não é inata ao 
espírito humano, ela é uma produção social;  

2) como outras construções simbólicas da cultura dos 
povos, a ideia de pessoa tem uma história própria, dentro da 
história social da humanidade;  

3) em uma mesma época essa ideia difere de uma 
sociedade para a outra, podendo não existir sequer em 
algumas. (BRANDÃO, 1986). 

A segunda dimensão de identidade, proposta por 
antropólogos e sociólogos, é a social. Realizada em um nível de 
identidade acima da identidade pessoal, configura-se pela 
atualização da identidade pessoal em relação à noção de 
grupo. Essa atualização é dada pelo reconhecimento, por parte 
dos indivíduos, de elementos identitários semelhantes ou 
idênticos em outros agentes. Estabelece-se, então, uma nova 
classificação, aproximando os que possuem elementos de 
identidade comuns que, por sua vez, servem para determinar 
os que pertencem e os que não pertencem ao grupo social. A 
relação existente entre identidade pessoal e a noção de grupo 
pode ser verificada em diferentes níveis de identidade – classe 
social, etnia, nacionalidade, etc. É de fundamental importância 
para o funcionamento dessa noção de grupo o sentimento de 
pertença, pois esse se reflete na base de formação de uma 
identidade social, que depende da atribuição por outros, mas 
também da autoatribuição. 

Dessa forma, as identidades sociais assumem um caráter 
amplamente relacional, sendo formadas à medida que os 
agentes as utilizem para classificar a si e aos outros nas 
interações sociais. 

As identidades construídas nas relações entre índios e 
brancos, historicamente, tenderam a depreciar o indígena. 
Desde o período dos “descobrimentos”, momento em que duas 
realidades socioculturais se encontraram, as interações entre 
os habitantes das terras a Oeste do Atlântico e os 
colonizadores construíram representações ou 
estranhamentos que relegaram a segundo plano as 
identidades dos chamados povos pré-colombianos. Dentre as 
interações que redimensionaram as identidades de índios e 
europeus, destacam-se três níveis: a identidade cultural, a 
identidade pessoal e a identidade étnica. 

Essa afirmação, foi embasada na afirmação de Paula Caleffi 
(2003) ao tratar da desconstrução identitária das populações 
pré-colombianas, iniciada no século XVI, com a chegada de 
Colombo ao território que o navegador genovês imaginava ser 
as Índias Orientais. 

Nesse momento, foi atribuída, pelos europeus, uma nova 
identidade aos grupos humanos ali existentes, generalizando-
os como índios. Essa classificação homogenizante estabeleceu 
uma nova identidade a partir da qual os índios, dali em diante 
assim chamados, passaram a ser representados na interação 
com o colonizador europeu. 

A nova identidade atribuída por Colombo colocou, numa 
mesma categoria, culturas diversas e, considerando que as 
instituições que serviam de representação para as identidades 
nacionais nos séculos XV e XVI podiam também ser aplicadas 
aos grupos indígenas (língua, território tradicionalmente 
ocupado, história comum, etc), porque não dizer, nações 
diferentes. Essa atribuição de identidade marcou o início do 
processo de desconstrução da identidade cultural das 
populações indígenas, o qual continuou com o envio de 

1. Noções de Etnologia 
Indígena. 1.1. Questões de 
"indianidade" e identidade 

étnica. 1.2. 
Sociobiodiversidade. 1.2.1. 

Diversidade linguística. 1.2.2. 
Demografia indígena. 1.3. 
Economias indígenas. 1.4. 

Aspectos de organização social 
indígena. 1.5. Aspectos de 

religiões indígenas. 1.6. 
Cosmologias e mitos indígenas. 
1.7. A diversidade das culturas 

indígenas. 
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missionários religiosos que passaram a agrupar os índios em 
missões, reduções e aldeamentos, para lhes apresentar a fé 
católica e, através da catequização, os padrões de convivência 
e os modelos de produção que eram interessantes ao 
colonizador. 

Enquanto a identidade cultural dos indígenas era 
desconstruída, impunha-se o modus vivendi (modo de viver) 
europeu. As divindades indígenas deveriam ser abandonadas, 
devendo esses aceitar o batismo e a iniciação no Cristianismo. 
Os modelos sociais de convivência nas antigas aldeias 
passaram a ser repelidos pelos colonizadores que precisavam 
inserir os indígenas no modelo de servidão dos Estados 
europeus para, assim, disporem de sua mão-de-obra. Os 
modelos técnicos de produção, através dos quais os indígenas 
tradicionalmente se relacionavam com o meio ambiente, 
também precisavam ser substituídos, pois as roças de 
subsistência dos grupos indígenas não dariam conta do 
volume de produção necessário à empresa da colonização e, 
além disso, não estavam enquadrados nas ambições dos 
exploradores europeus. A substituição da religião, dos padrões 
de convívio e dos modelos produtivos indígenas – elementos 
constitutivos da identidade cultural de um povo – foram os 
elementos que estabeleceram os significados da conquista da 
América pelos europeus e reapresentaram os indígenas como 
inferiores. O processo pelo qual foram impostos os modelos 
religiosos, produtivos e de convívio social europeus 
representa a essência do que se chama desconstrução das 
identidades culturais indígenas. 

A manutenção de elementos da cultura indígena em 
empreendimentos movidos pela Coroa portuguesa e depois 
pelo Império Brasileiro, deu importância à ideia de que as 
diversas frentes de expansão que se desenvolveram no Brasil 
aparecem como espaços de interação entre sociedades, 
culturas e identidades. 

Enquanto as frentes de ocupação e colonização 
avançavam, a identidade indígena não foi passivamente 
desconstruída. Os índios buscaram formas de reação e 
articulação política, econômica e cultural com o colonizador, 
criando elementos híbridos que acabaram por manter vivos 
traços constitutivos das identidades indígenas. As articulações 
entre colonizadores e índios, desenvolvidas durante o contato, 
a partir das quais ambos os envolvidos trocaram e passaram a 
adotar elementos constitutivos de identidades diferentes das 
suas, sublinham o caráter de interação cultural existente nos 
contatos entre índios e brancos no Brasil. 

Um segundo nível de identidade questionado, durante a 
conquista da América, foi a própria identidade do indígena 
como pessoa, como ser humano. Dentre as muitas 
particularidades imprimidas pela influência da Igreja à 
conquista, aparece o questionamento em torno da existência 
ou não de alma nos indígenas. Embora, nos padrões atuais, 
uma discussão desse porte pudesse jogar a argumentação a 
um nível puramente metafísico e de cientificidade duvidosa, 
para o período, a discussão era bastante pertinente. A 
classificação dos indígenas como não-humanos facilitava em 
muito as possibilidades de exploração dessas populações. A 
importância dessa questão podia ser constatada mais 
facilmente na ocupação da América espanhola, sendo bastante 
conhecidos os debates entre o Frei Bartolomé de Las Casas e o 
Doutor Sepúlveda, travados no século XVI sobre a mesma. 

A dificuldade dos europeus em classificar o outro que ali se 
apresentava era interpelada ainda, como se pode perceber, 
pelos interesses envolvidos na conquista. O questionamento 
direto da possibilidade de identificação dos indígenas como 
homens ganhou então uma face política, configurando uma 
ferramenta que justificava a subjugação daqueles “seres 
inferiores”. 

As dificuldades de classificação, por parte dos europeus, 
daqueles habitantes das terras “descobertas” não foram uma 
exclusividade da América espanhola. A carta de Pero Vaz de 

Caminha, descrevendo as terras encontradas, também deixou 
transparecer essa dificuldade. Caminha serviu ainda para 
destacar uma outra característica dos processos de atribuição 
de identidades, a de ela se basear na carga de conhecimentos 
anteriores trazida pelos envolvidos na interação. A dificuldade 
de Caminha em descrever os indígenas não existia somente 
por que era uma população desconhecida dos europeus, mas 
também pelo fato de que os indígenas não podiam ser 
associados aos padrões então conhecidos pelos exploradores, 
assim tinham que ser descritos como um novo tipo físico, ou 
pelo menos pelo que aqueles sujeitos não eram, como nos 
seguintes fragmentos do texto de Caminha, apresentados na 
releitura feita por Tufano (2003): 

A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons 
rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma 
cobertura. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar 
suas vergonhas, e nisso têm tanta inocência como em mostrar o 
rosto. [...] Nenhum deles era circuncidado, mas, ao contrário, 
eram todos assim como nós. (TUFANO, 2003). 

 
A importância da carga histórica anteriormente adquirida 

pelo grupo ou indivíduo, para a atribuição de identidades 
também transparece nos relatos indígenas do encontro entre 
os povos pré-colombianos e os exploradores europeus. 

 
Neste contexto, considerando essa evolução histórica a 

identificação étnica dos indígenas envolve hoje processos de 
organização social da diferença cultural mediados por agentes 
e agências indigenistas que visam monopolizar o sentido do 
que é ser "índio" com o propósito de regular a distribuição dos 
"direitos indígenas" segundo critérios "racionais". São estes 
critérios que convertem a identificação étnica dos índios, que 
na verdade são segregados da sociedade não-india, essa 
problemática técnico-burocrático, ao invés de perceber como 
indicativa da necessidade de uma política indigenista 
específica para "índios”, que jamais chegarão a ser totalmente 
"desindianizados". 

A questão não é saber quanto de "índio" sobrou na mistura, 
mas saber como elaborar um modelo de interpretação para 
múltiplos processos de mistura conformadores de múltiplas 
indianidades ou modos de ser índio "uma etnia não é nem uma 
cultura, nem uma sociedade, mas um composto específico, um 
equilíbrio mais ou menos instável do cultural e do social. para 
nos indígenas o que conta efetivamente como critério 
definidor é a auto-identificação étnica, isto é, que uma dada 
coletividade se auto-identifique como indígena, sendo 
indígenas todos os indivíduos que são por ela reconhecidos 
enquanto membros de um grupo étnico determinado. 

Ser índio hoje, no Brasil, passou pela classificação de uma 
categoria étnica e chegou aos reconhecimentos público e 
jurídico de indivíduos portadores de direitos por serem 
reconhecidos como pertencentes a uma categoria etnicamente 
diferenciada. A delimitação do grupo étnico a partir dos 
parâmetros inaugurados por Barth, na década de 60, baseados 
principalmente na ideia de auto-atribuição e atribuição por 
outros, apareceu no Brasil com efeitos que se refletiram na 
Constituição de 1988. 

Dessa delimitação como grupo etnicamente diferenciado, e 
portador de direitos como tal, vieram os direitos indígenas do 
reconhecimento de uma sociedade e cultura; a terra; definição 
clara do que é terra indígena; direitos indígenas coletivos; 
melhores garantias para a exploração de recursos minerais e 
naturais em suas terras; proibição da remoção dos grupos de 
seus territórios tradicionais. 

 
Identidade étnica e etnicidade 

 
Para o estudo deste tópico iremos utilizar como base o 

texto de Caroline Kraus Luvizotto, Etnicidade e identidade 
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étnica1, que é extremamente rico em detalhes e aborda de uma 
forma clara e objetiva o tema, vejamos: 

 
Quando se pensa na possibilidade de identificação étnica, 

corre-se o risco de buscar grupos culturais fechados e 
estáticos, de buscar uma filiação, um nome, um recorte 
geográfico. No entanto, a questão não é tão simples. Mesmo 
que os registros históricos fornecessem as pistas necessárias 
para esse tipo de identificação, ou de qualquer outra natureza 
de fonte acadêmica, esses dados não teriam, por si sós, 
autoridade para desenhar um mapa desse percurso, na medida 
em que os grupos humanos e a construção da identidade étnica 
são extremamente dinâmicos e flexíveis. Dessa maneira, a 
concepção de etnicidade está além da definição de culturas 
específicas e, portanto, é composta de mecanismos de 
diferenciação e identificação que são acionados conforme os 
interesses dos indivíduos em questão, assim como o momento 
histórico no qual estão inseridos. 

Os conceitos de grupo étnico, identidade étnica e 
etnicidade têm uma complexa trajetória teórica nas Ciências 
Sociais. As dificuldades podem ser constatadas nas muitas 
coletâneas, em textos e estudos de caso publicados desde a 
década de 1970. A unidade concreta de análise – o grupo étnico 
– tem sido definida por diferentes combinações de 
características que vão da cultura comum à identidade étnica 
simbolicamente construída. A revisão do conceito – realizada 
com base em trabalhos de autores como Abner Cohen (1969) 
e Frederick Barth (1969), por exemplo – resultou na 
incorporação das noções de identidade étnica e etnicidade, 
com críticas contundentes à concepção tradicional que 
concebia o grupo étnico como unidade cultural distinta, 
separada. Sobre a complexidade de se estudar o conceito de 
etnicidade, Poutignat & Streiff-Fenart (1998) afirmam o 
seguinte: 

Estudar a etnicidade consiste, então, em inventariar o 
repertório das identidades disponíveis em uma situação 
pluriétnica dada e descrever o campo de saliência dessas 
identidades nas diversas situações de contato. A análise 
situacional da etnicidade liga-se ao estudo da produção e da 
utilização das marcas, por meio das quais os membros das 
sociedades pluriétnicas identificam-se e diferenciam-se, e ao 
estudo das escolhas táticas e dos estratagemas que acionam 
para se safarem do jogo das relações étnicas. Entre essas 
táticas figuram especialmente a alternância de identidades 
(identity switching), o domínio da impressão e os processos de 
alter-casting que permitem atribuir um papel étnico ao outro. 

Segundo Poutignat & Streiff-Fenart (1998), nas diversas 
formas de conceituação, a etnicidade pode ser definida como 
caráter ou qualidade do grupo étnico (Glazer & Moynihan, 
1975), como fenômeno situacional (Williams, 1989), como o 
sentimento de formar um povo (Gordon, 1964), como o 
relacionamento entre grupos que se consideram e são 
considerados culturalmente distintos (Eriksen, 1991) ou como 
fenômeno de natureza política ou econômica, remetendo a 
grupos de pessoas unidas em torno de interesses comuns 
(Cohen, 1974). 

As contribuições desses e de outros autores permitem 
avançar no sentido de considerar as especificidades de uma 
identidade propriamente étnica. Lapierre (1998) e Poutignat 
& Streiff-Fenart (1998) propõem que a identidade étnica é 
uma forma de organização social cujo sistema de 
categorização fundamenta-se em uma origem suposta. A 
questão referente à origem é recuperada da contribuição 
weberiana sobre os grupos étnicos, para a qual a crença 
subjetiva na origem comum constitui um laço característico da 
etnicidade. 

                                                 
1 LUVIZOTTO, CK. Cultura gaúcha e separatismo no Rio Grande do Sul [online]. 
São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 93 p. ISBN 978-
85-7983-008-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.  

A partir dos estudos de Barth (1998), torna-se possível 
definir grupo étnico como uma forma de organização social, 
que expressa uma identidade diferencial nas relações com 
outros grupos e com a sociedade mais ampla. A identidade 
étnica é utilizada como forma de estabelecer os limites do 
grupo e de reforçar sua solidariedade. Nessa concepção, a 
continuidade dos grupos étnicos não é explicada em termos de 
manutenção de sua cultura tradicional, mas depende da 
manutenção dos limites do grupo, da contínua dicotomização 
entre membros e não membros (nós/eles). Os traços culturais 
que demarcam os limites do grupo podem mudar, e a cultura 
pode ser objeto de transformações, sem que isso implique o 
esvaziamento da solidariedade étnica. 

Poutignat & Streiff-Fenart (1998) concordam com a 
definição de Barth e completam: 

Há que convir com Barth, que a etnicidade é uma forma de 
organização social, baseada na atribuição categorial que 
classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se 
acha validada na interação social pela ativação de signos 
culturais socialmente diferenciadores. Esta definição mínima 
é suficiente para circunscrever o campo de pesquisa designado 
pelo conceito de etnicidade: aquele dos estudos dos processos 
variáveis e nunca terminados pelos quais os atores 
identificam-se e são identificados pelos outros na base de 
dicotomizações Nós/Eles, estabelecidas a partir de traços 
culturais que se supõe derivados de uma origem comum e 
realçados nas interações raciais. 

Frederich Barth (1998) afirma que os indivíduos têm de 
estar conscientes de sua identidade étnica e com uma atuação 
dinâmica a seu favor. Isso significa que cada indivíduo, dentro 
de um determinado contexto histórico e geográfico, contribui 
para a etnicidade de seu grupo, servindo como ator da trama 
cultural. Nem sempre as pessoas de um grupo participam da 
formação de sua identidade étnica conscientemente. Muito do 
que aprendem a respeito de sua identidade étnica é 
inconsciente e faz parte de sua educação desde seu 
nascimento. 

A etnicidade é uma entidade relacional, pois está sempre 
em construção, de um modo predominantemente contrastivo, 
o que significa que é construída no contexto de relações e 
conflitos intergrupais. A forma contrastiva que caracteriza a 
natureza do grupo étnico resulta de um processo de confronto 
e diferenciação. Tudo isso acentua a natureza dinâmica da 
identidade étnica que se constrói no jogo de confrontos, 
oposições, resistências, como também, e sobretudo, no jogo da 
dominação e submissão. Barth também ressalta que o caráter 
contraditório da relação entre grupos étnicos aparece mais 
claramente quando se trata de minorias em suas relações de 
sujeição para com as sociedades que as envolvem. 

Sendo assim, identidade étnica implica cultura. Cultura faz 
parte da identidade étnica de um grupo, e tal identidade 
transcende os aspectos culturais deste, porque é influenciado 
por aspectos que estão fora da dimensão do grupo. Cultura 
vem a ser o aspecto de um grupo que permite que seus 
integrantes se sintam unidos entre si. 

Tanto cultura como etnicidade são termos que implicam 
obrigatoriamente uma dinâmica. Isso significa que um grupo 
não permanecerá com seus aspectos culturais 
indeterminadamente, mas que essas qualidades serão 
modificadas com o passar do tempo, de acordo com o que o 
novo contexto contribuirá para a comunidade. Uma cultura 
necessariamente vai se transformar com o passar do tempo 
em consequência de fatores externos ou internos. Por isso, sua 
identidade étnica estará constantemente sendo colocada em 
questão. 
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De acordo com Barth (1998), grupos não podem ser 
ordenados como um todo homogêneo. Culturas estão sempre 
em movimento, contêm contradições e são incoerentes. 

Juntando a problemática das variações que cada cultura 
traz consigo e sua implicação no estudo da identidade étnica 
de um grupo, Barth afirma que a cultura pode ser utilizada 
para manter a diferenciação entre grupos étnicos próximos 
geograficamente, por meio de processos internos que possam 
acentuar as diferenças entre eles. 

Seguindo a reflexão de Barth, Poutignat & Streiff-Fenart 
(1998) explicam a relação entre etnicidade e cultura: 

Em razão dessa disjunção entre cultura e etnicidade, 
geralmente se admite que o grau de enraizamento das 
identidades étnicas nas realidades culturais anteriores é 
altamente variável, e que toda cultura “étnica” é, em certa 
medida, “remendo”. A etnicidade não é vazia de conteúdo 
cultural [...] mas ela nunca é também a simples expressão de 
uma cultura já pronta. Ela implica sempre um processo de 
seleção de traços culturais dos quais os atores se apoderam 
para transformá-los em critérios de consignação ou de 
identificação com um grupo étnico. 

Concorda-se igualmente em reconhecer que os traços ou 
os valores aos quais pessoas escolhem para prender suas 
identidades não são necessariamente os mais importantes, os 
que possuem “objetivamente” o maior poder de demarcação 
[...] Uma vez selecionados e dotados de valor emblemático, 
determinados traços culturais são vistos como a propriedade 
do grupo no duplo sentido de atributo substancial e de posse 
[...] e funcionam como sinais sobre os quais se funda o 
contraste entre Nós e Eles. 

Nessa perspectiva, a concepção de cultura é entendida nas 
suas dimensões antropológica e sociológica, não restrita aos 
aspectos puramente étnico/raciais, mas articulada a outras 
categorias como nação, classe, gênero, religiosidade. A cultura 
compreendida a partir desse ponto de vista articula essa 
diversidade de relações produzidas no cotidiano, combina 
seus significados simbólicos, constituindo o que Geertz (1978) 
denominou de teia de significados. Uma dinâmica que rompe 
com a visão de cultura no singular, remetendo para uma 
concepção de que a cultura é mais bem compreendida se for 
inserida dentro de universos múltiplos, coexistindo e 
enfrentando esses movimentos permanentemente em 
processo de metamorfose. 

A ideia de etnia deve ser introduzida em contextos sociais, 
políticos e econômicos, a fim de situar e entender os 
fenômenos étnicos contemporâneos, tornando expressões 
como movimentos étnicos, grupos étnicos, guerra entre etnias, 
etnia cigana, negra, afro-americana, indígena, correntes em 
nosso cotidiano. 

A etimologia do termo etnia situa-se na expressão grega 
ethnós, que significa povo. Quanto ao termo étnico, procede do 
latim éthnicus. A partir do século XIX, o termo passou a ser 
associado à terminologia raça como forma de distinguir as 
diferentes populações humanas. Vários estudiosos 
propuseram, inclusive, a substituição do termo raça pelo de 
etnia, embora essa proposição não tenha alterado as 
concepções hierarquizadoras já consagradas pelo conceito de 
raça na distinção dos grupos humanos. Essa perspectiva ajuda 
a formular uma possível diferenciação entre estes dois 
conceitos, utilizando os processos históricos distintos que os 
forjaram. 

O conceito de raça deriva de um contexto impositivo de 
distinções – classificações de características físicas, biológicas 
– por parte de grupos dominantes no período colonial. Já o 
termo etnia envolve a descrição daquelas características 
herdadas culturalmente que fundamentam a existência de um 
determinado grupo humano em um passado ancestral comum 
(Pujadas, 1993). Nesse sentido, a identidade étnica passa a ser 
o acúmulo dessas heranças culturais que permitem significar 
distinções perante outros grupos sociais/étnicos. 

No Brasil, por exemplo, o reconhecimento de diferenças 
étnicas e expressões que podem ser chamadas de etnicidades 
– manifestadas por meio de identidades específicas – ocorre 
nas populações indígena e negra, até de modo mais explícito, 
porque esses grupos sofrem mais, objetivamente, processos de 
discriminação e preconceito. No entanto, aparecem também 
entre descendentes de imigrantes, além das outras 
identidades vinculadas às diversidades regionais que 
assumem caráter étnico na medida em que se apoiam em 
ideais separatistas que, nos últimos anos, atingiram 
ressonância global. 

 
Dentro dessa problemática, observa-se que não são as 

diferenças culturais que acentuam as diferenças dos índios em 
relação aos demais brasileiros, mas sim sua etnicidade, que é 
legitimada por meio de aspectos históricos, sociais e políticos. 
A identidade étnica de um grupo transcende seus aspectos 
culturais, não envolvendo somente aspectos internos dessa 
cultura, mas sendo particularmente envolvida pelas interações 
do grupo com o mundo a seu redor. Não se deve falar de 
cultura no singular, mas em culturas, no plural. Não se deve 
fazer uma classificação de culturas, principalmente porque as 
práticas e as instituições variam de formação social para 
formação social. A diversidade das culturas existentes 
acompanha a variedade da história humana, expressa 
possibilidades de vida social organizada e registra graus e 
formas diferentes de domínio humano sobre a natureza.  

 
1.2. Sociobiodiversidade. 
 
De acordo com o governo brasileiro, a sociobiodiversidade 

é o conceito que expressa a inter-relação entre diversidade 
biológica e a diversidade de sistemas socioculturais. Ou seja, 
são os mais variados produtos agrícolas que um país consegue 
produzir respeitando e integrando processos de agricultores 
locais (serviços) que possuem modos diferentes e/ou 
adaptados de cultivo. 

O conceito da Sociobiodiversidade é ligado à sua cadeia 
produtiva, que consiste em um sistema integrado, constituído 
por atores interdependentes e por uma sucessão de processos 
de educação, pesquisa, manejo e produção, beneficiamento a 
distribuição, comercialização e consumo de produtos e 
serviços da sociobiodiversidade, com identidade cultural e 
incorporação de valores e saberes locais, que asseguram a 
distribuição justa e equitativa dos seus benefícios. 

Entende-se por biodiversidade a variedade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
envolvendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas. 

E nesse quesito, o Brasil é excelente por natureza. Somos 
considerados um país muito diversificado por integrar o grupo 
dos 20 países que, juntos, possuem mais de 70% da 
biodiversidade do planeta em apenas 10% da superfície. 
Apresenta uma natureza exuberante de espécies e paisagens 
com características peculiares e intrínsecas a cada Bioma: a 
Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica, 
a Zona Costeira Marinha e o Pampa. 

Por sua vez, toda essa riqueza biológica também está 
associada a uma grande diversidade sociocultural, que pode 
ser representada por mais de 200 povos indígenas e por 
inúmeras comunidades tradicionais, como quilombolas, 
extrativistas, pescadores, agricultores familiares, entre outras. 

Estas comunidades são as detentoras de todo o 
conhecimento associado a esses agroecossistemas, podendo 
ou não, serem valorizadas nas questões que envolvem o 
manejo e a preservação de toda essa biodiversidade. 

O governo brasileiro desenvolve essa área integrando 
ações voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas e à 
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consolidação de mercados sustentáveis para os produtos 
oriundos da sociobiodiversidade brasileira, dentro da 
Secretaria de Agricultura Familiar. 

Além disso, o governo também implementou, em 2008, o 
Plano Nacional da Sociobiodiversidade para a promoção das 
cadeias de produtos, agregação de valor socioambiental, 
geração de renda das famílias e a segurança alimentar de 
povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares. 

Portanto, podemos classificar a sociobiodiversidade 
brasileira como uma das mais ricas variedades culturais, ou 
seja, uma imensidão de etnias, raças, crenças e culturas. 

O território brasileiro é muito conhecido pelas 
comunidades estrangeiras, com novos costumes, e, acaba 
trazendo ao nosso país um valor que nem podemos imaginar.  

O direito dos povos brasileiros, sendo eles nativos ou não 
é segurado pela Constituição Federal, com isso fica garantido 
o direito, independente de etnias, da convivência harmônica 
entre os povos, promovendo a igualdade inclusive entre os 
grupos mais pobres, e os que são considerados minorias. 

 
1.2.1 Diversidade Linguística  
 
Embora não haja dados totalmente precisos, os estudiosos 

em geral concordam com a estimativa de que atualmente são 
ainda faladas no Brasil cerca de 180 línguas indígenas. Estima-
se também que desde a chegada dos portugueses houve a 
perda de 1.000 línguas, o que representa 85% das línguas 
existentes no território brasileiro no século XVI. As línguas 
remanescentes são todas minoritárias, calculando-se em 
aproximadamente 155.000 o número total de falantes. É muito 
variável o número de falantes por língua, havendo apenas uma, 
o Ticuna, com cerca de 20.000.Três línguas - o Makuxi, o 
Terena e o Kaingang, contam com 10.000 falantes; vinte 
línguas têm entre 1.000 e 10.000 falantes, e as outras 156 têm 
menos de mil, sendo que dentre elas, 40 são faladas por menos 
de cem pessoas, havendo casos de línguas com menos de 20 
falantes. 

Essas estimativas devem ser ainda consideradas com certa 
cautela, pois as línguas indígenas encontram-se sob as mais 
diferentes pressões, sofrendo o impacto do crescente contato 
com a população envolvente e a língua majoritária. Contudo, 
não há em geral levantamentos que permitam estabelecer com 
maior margem de exatidão os reflexos do impacto do 
Português nos distintos grupos em termos de deslocamento da 
língua indígena, tanto no que se refere a graus de bilinguismo 
/ monolinguismo, quanto no que se refere à interferência do 
Português nessas línguas, nem sempre claramente perceptível 
nas fases iniciais, mas que vai aos poucos contribuindo para a 
perda da língua minoritária. 

As línguas indígenas acham-se hoje concentradas nas 
regiões amazônica e centro oeste, nos Estados do Amazonas, 
Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Tocantins e, em menor proporção em 
outros estados do Brasil. Algumas delas são faladas em regiões 
limítrofes entre o Brasil e outros países vizinhos. 

O número ainda existente de línguas indígenas brasileiras 
representa uma grande diversidade linguística: as 180 línguas 
se distribuem por cinco grandes grupos - Tronco Tupi, 
Tronco Macro-Jê, Família Karib, Família Aruak, Família 
Pano; havendo ainda nove outras famílias menores e dez 
Isolados linguísticos. 

O Tronco Tupi, estabelecido bem claramente, inclui 6 
famílias genéticas: Tupi-Guarani (com 33 línguas e dialetos), 
Mondé (com 7 línguas), Tupari (com 3 línguas), Juruna, 
Munduruku e Ramarana (cada uma com 2 línguas) e 3 línguas: 
Aweti, Mawé e Puruborá. A família Tupi-Guarani caracteriza-
se por grande dispersão geográfica: suas línguas são faladas 
nas diferentes regiões do Brasil e também em outros países da 
América do Sul (Bolívia, Peru, Venezuela, Guiana.Francesa, 
Colômbia, Paraguai e Argentina). As demais famílias do tronco 

                                                 
2 Fonte: Funai (Fundação Nacional do Índio). 

Tupi estão todas localizadas em território brasileiro, ao sul do 
rio Amazonas. 

No tronco Macro-Jê, definido com base em evidências 
menos claras, são incluídas 6 famílias genéticas (Jê, Bororo, 
Botocudo, Karajá, Maxacali, Pataxó) e 4 línguas (Guató, Ofayé, 
Erikbaktsá e Fulniô). As línguas filiadas a esse tronco, 
exclusivamente brasileiro, são faladas principalmente nas 
regiões de campos e cerrados, desde o sul do Maranhão e Pará, 
passando pelos estados do centro oeste até Estados do sul do 
País. 

A família Karib é representada, no Brasil, por 20 línguas, 
distribuídas ao norte e ao sul do rio Amazonas. Outras línguas 
da família Karib são faladas nas Guianas, na Venezuela e 
Colômbia. 

Dezessete línguas representam a família Aruak (Arawak) 
no Brasil, estando situadas no noroeste e oeste do País e 
também na região do Alto Xingu e ao sul da mesma. Há outras 
línguas da família Aruak faladas fora de território brasileiro. 

A família Pano inclui 13 línguas faladas no Brasil, situadas 
nos estados do Acre, Rondônia e Amazonas, ainda pouco 
estudadas, e outras no Peru e Bolívia. 

 
Os principais troncos linguísticos dos povos indígenas 

no Brasil são Tupi, Aruák e Macro-Jê. 
 
Outras famílias linguísticas são: Tucano, com 11 línguas e 

vários dialetos; Arawá, com 7 línguas; Makú, com 6 línguas; 
Katukina e Yanomámi, cada uma com 4 línguas; Txapakura e 
Nambikwara, com 3 línguas cada; Múra, com 2 línguas e 
Guaikuru, com 1 língua no Brasil (Kadiwéu). 

Dez outras línguas indígenas são classificadas como 
isoladas, isto é, constituem tipos linguísticos únicos: Tikuna, 
Irantxe/ Münkü, Trumai, Máku, Aikana, Arikapu, Jabuti, Kanoê 
e Koaiá ou Kwaza. 

 
1.2.2. Demografia Indígena 
As principais etnias indígenas brasileiras na atualidade são:  
- Ticuna com aproximadamente 35 mil habitantes,  
- Guarani com aproximadamente 30 mil habitantes,  
- Caiagangue com aproximadamente 25 mil habitantes,  
- Macuxi com aproximadamente 20 mil habitantes,  
- Terena com aproximadamente 16 mil habitantes,  
- Guajajara com aproximadamente 14 mil habitantes,  
- Xavante e Ianomâmi com aproximadamente 12mil 

habitantes,  
- Pataxó com aproximadamente 9.700 mil habitantes e; 
- Potiguara com aproximadamente 7.700 mil habitantes2. 
 
Localização das tribos indígenas no território brasileiro 
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Povos Indígenas mais conhecidos do Brasil 
- Aimoré: grupo não-tupi, também chamado de botocudo, 

vivia do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo. Grandes 
corredores e guerreiros temíveis, foram os responsáveis pelo 
fracasso das capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito 
Santo. Só foram vencidos no início do Século XX. 

- Avá-Canoeiro: povo da família Tupi-Guarani que vivia 
entre os rios Formoso e Javarés, em Goiás. Em 1973, foram 
pegos "a laço" por uma equipe chefiada por Apoena Meireles, 
e transferidos para o Parque Indígena do Araguaia (Ilha do 
Bananal) e colocados ao lado de seus maiores inimigos 
históricos, os Javaé. 

- Bororós: também chamados Coroados ou Porrudos e 
autodenominados Boe. Os Bororós Ocidentais, extintos no fim 
do século passado, viviam na margem leste do rio Paraguai, 
onde, no início do Séc. XVII, os jesuítas espanh óis fundaram 
várias aldeias de missões. Muito amigáveis, serviam de guia 
aos brancos, trabalhavam nas fazendas da região e eram 
aliados dos bandeirantes. Desapareceram como povo, tanto 
pelas moléstias contraídas, quanto pelos casamentos com não-
índios. 

- Caeté: os deglutidores do bispo Sardinha viviam desde a 
Ilha de Itamaracá até as margens do Rio São Francisco. Depois 
de comerem o bispo, foram considerados "inimigos da 
civilização". Em 1562, Men de Sá determinou que fossem 
"escravizados todos, sem exceção". 

- Caiapós: explorando a riqueza existente nos 3,3 milhões 
de hectares de sua reserva no sul do Pará (especialmente o 
mogno e o ouro), os caiapós viraram os índios mais ricos do 
Brasil. Movimentaram cerca de U$$15 milhões por ano, 
derrubando, em média, 20 árvores de mogno por dia e 
extraindo 6 mil litros anuais de óleo de castanha. Quem iniciou 
a expansão capitalista dos caiapós foi o controvertido cacique 
Tutu Pompo (morto em 1994). Para isso destituiu o lendário 
Raoni e enfrentou a oposição de outro caiapó, Paulinho 
Paiakan. 

- Carijó: seu território estendia-se de Cananéia (SP) até a 
Lagoa dos Patos (RS). Vistos como "o melhor gentio da costa", 
foram receptivos à catequese. Isso não impediu sua 
escravização em massa por parte dos colonos de São Vicente. 

- Goitacá: ocupavam a foz do Rio Paraíba. Tidos como os 
índios mais selvagens e cruéis do Brasil, encheram os 
portugueses de terror. Grandes canibais e intrépidos 
pescadores de tubarão. Eram cerca de 12 mil. 

- Ianomâmi: povo constituído por diversos grupos cujas 
línguas pertencem à mesma família. Denominada 
anteriormente Xiriâna, Xirianá e Waiká. 

 
Os índios sobrevivem usufruindo dos recursos naturais 

oferecidos pelo meio ambiente, eles caçam, plantam, pescam, 
coletam e produzem seus próprios instrumentos de trabalho. 
A terra pertence a todos os membros da tribo e cada um tira 
dela seu próprio sustento. Preservam o ambiente ao qual estão 
inseridos, pois dele dependem para seu sustento. 

Os indígenas tem sua cultura completamente diferente da 
nossa sociedade, embora não tenham a mesma educação a 
qual temos, eles sabem tirar do meio ambiente sem que cause 
sérios danos e impactos ambientais. Nós que nos intitulamos 
civilizados fazemos completamente o inverso. 

A cultura indígena nos últimos tempos vem sofrendo com 
a influência dos que se intitulam civilizados, com a inserção do 
homem civilizado e com sua cultura, os indígenas aos poucos 
vão perdendo sua identidade histórico-cultural. 

 
1.3 Economias Indígenas 
 
Os povos indígenas convivem secularmente com a floresta, 

por isso são distintos conhecedores de seu meio. Isto lhes 
capacitou a dominar o meio ambiente e desenvolver 
tecnologias eficientes e apropriadas na extração, utilização e 

manutenção dos recursos naturais e fontes disponíveis como: 
florestas, rios, lagos, igarapés, etc. Assim eles desenvolvem 
uma economia sustentável produtiva e diversificada, gerando 
alimentos, medicamentos, utensílios e ferramentas. 

Os indígenas observam as regiões e o clima para executar 
agricultura, caça, pesca e coleta de frutos. Produzem todos os 
alimentos necessários a uma dieta alimentar rica e balanceada. 
A atividade comercial decorre de como os grupos julgam 
necessário. Arte e cultura também integram sua economia. 
Contudo, essa estrutura vem sendo alterada a partir de 
pressões externas. 

Na região amazônica, existem, pelo menos 40 povos que se 
mantêm distanciados do contato com nossa sociedade. 
Consequentemente, vivem suas economias em sentido pleno, 
sem interferência da lógica capitalista, para a qual o lucro e a 
acumulação de dinheiro estão acima de tudo, até da própria 
vida. 

A maioria destes povos ainda vive de suas economias 
tradicionais. A base de suas relações comerciais é a troca ou a 
venda de produtos confeccionados nas aldeias, como a farinha, 
o artesanato e alimentos vindos da caça e da pesca. 

Na relação com a sociedade circundante e com seus 
vizinhos, eles adquirem sal, açúcar, roupas e produtos 
industrializados. Mas, não dependem do mercado. A maioria 
dos grupos continua a manter uma relação econômica interna, 
na qual não existe circulação de dinheiro, sustentada na 
relação de reciprocidade e de partilha de tudo o que produzem 
ou adquirem. 

Para algumas pessoas, isso pode parecer coisa muito 
antiga ou só possível em comunidades muito pequenas e 
singulares. 

 
O que caracteriza as economias indígenas é basear-se na 

cooperação e não na competição. 
 
Visam produzir bem, mas sabem respeitar o jeito e o lugar 

de cada pessoa na busca da subsistência não apenas de 
indivíduos isolados, mas de toda a comunidade. Consideram 
que uma pessoa não ter o necessário para viver é um atestado 
de incompetência e inviabilidade para toda a comunidade. Por 
isso, todos garantem que cada um receba o necessário e 
ninguém se aproprie de mais do que lhe é necessário. 

Quando são respeitadas e podem viver seu estilo de vida 
tradicional, as comunidades indígenas conseguem sempre 
produzir o necessário para a vida sem destruir a natureza e 
sem criar pobres e ricos na sociedade. Produzem o necessário 
para viver bem, mas não pressupõem a geração de excedentes. 
A finalidade de suas atividades econômicas é a vida e não o 
lucro. 

 
1.4 Aspectos de organização social indígena 
 
Com relação aos aspectos de organização social indígena, 

vislumbra-se que entre os indígenas não há classes sociais 
como a do homem branco. Todos têm os mesmo direitos e 
recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence 
a todos e quando um índio caça, costuma dividir com os 
habitantes de sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho 
(machado, arcos, flechas, arpões) são de propriedade 
individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém 
possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são 
responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os 
homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado: 
caça, pesca, guerra, derrubada das árvores, entre outros. 

A formação social é bastante simples, as aldeias não 
possuem grandes concentrações populacionais e as atividades 
são exercidas de forma coletiva. O índio que caça ou pesca a 
mais divide seu alimento com os outros. 

A coletividade é uma característica marcante entre os 
índios. Suas cabanas são divididas entre vários casais e seus 
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filhos, como não existe classes sociais, até mesmo o chefe da 
tribo divide sua cabana. 

Duas figuras importantes na organização das tribos são o 
pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece 
todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também 
é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar 
doenças. Ele que faz o ritual da pajelança, onde evoca os deuses 
da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. O cacique, 
também importante na vida tribal, faz o papel de chefe, pois 
organiza e orienta os índios. 

A educação indígena é bem interessante. Os pequenos 
índios, conhecidos como curumins, aprender desde pequenos 
e de forma prática. Costumam observar o que os adultos fazem 
e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma 
levar o indiozinho junto para que este aprender. Portanto a 
educação indígena é bem pratica e vinculada a realidade da 
vida da tribo indígena. Quando atinge os 13 os 14 anos, o jovem 
passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida 
adulta.  

 
1.5 Aspectos de religiões indígenas 
 
Assim como em toda sociedade, cada nação indígena 

possui crenças e rituais religiosos diferenciados, mas todas 
acreditam nas forças da natureza e nos espíritos de seus 
ancestrais.  Para cultuar a estes, fazem festas, rituais e 
cerimônias. O responsável por transmitir estes conhecimentos 
para os habitantes da tribo é o Pajé. É interessante observar o 
respeito que os mais velhos adquirem da parte de todos. A 
experiência que adquiriram pelos anos de vida os tornam 
símbolos de tradições da tribo. 

Há relatos que tribos chegavam a enterrar o corpo dos 
índios em grandes vasos de cerâmica juntamente com seus 
pertences pessoais, evidentemente isto mostra que estas 
tribos acreditavam que existe vida após a morte. 

 
Estrutura das Religiões indígenas  
A estrutura das religiões indígenas é sólida e muito bem 

elaborada, permitindo a equilibração do homem com o meio 
intra e extra psíquico. A harmonia deste com a Mãe Terra é 
condição básica para sua sobrevivência e é, portanto, elemento 
inseparável de seus ritos e encontro com a transcendência. 

As tradições religiosas indígenas são diferentes entre si, há 
uma diversidade de povos e culturas que se distinguem no tipo 
biológico, línguas, costumes, ritos, organização social, etc.  

Suas religiões são profundamente marcadas por rituais 
nos quais os mitos são revividos com intensidade de modo que 
em algumas comunidades os participantes no ato ritualístico 
sentem-se parte da divindade. As práticas religiosos 
caracterizam-se de ritos de defumação, entoação de cantos, 
uso de instrumentos musicais, incorporação, transe e uso de 
remédios retirados das plantas e ervas. 

 
Ideia do Transcendente 
O Transcendente (Deus) em algumas tribos é 

compreendido como um ser natural, bondoso, que gosta de 
todos e que está em paz com todos os seres.  

Algumas nações acreditam no Transcendente como um Ser 
Superior e em seres menores, seus auxiliares. 

Há também religiões que acreditam num mundo espiritual 
povoado de divindades (espíritos), sem uma hierarquia 
definida entre eles. São os espíritos dos ancestrais, os espíritos 
das florestas, das ervas medicinais, entre outros.  

Os espíritos maus devem ser apaziguados e os bons devem 
ser convencidos a ajudá-los. Os nomes dados à divindade 
superior e aos espíritos variam de uma nação para outra: 
Maíra, Itukoóviti (aquele que criou todas as coisas), 
Nhyanderú, Nhyanderuvusú, Nhyanderupapá, etc.   

Entretanto, a maioria das tribos dá mais atenção às 
mitologias de heróis míticos, caracterizados como heróis 

civilizadores, que ensinaram técnicas, costumes, ritos e as 
regras sociais aos membros da tribo. 

Em algumas tribos o sol ou a névoa que cobre as florestas 
à tardinha ou de manhã é considerado como o reflexo e a 
representação ou manifestação do Ser Supremo ou das 
divindades. Contudo, cada nação concebe o Transcendente e o 
representa de forma diversa. 

 
Sabedoria Dos Antepassados  
A sabedoria dos antepassados é preservada através da 

oralidade. Honrar os ancestrais constitui-se o centro da ética 
religiosa indígena.   

   
Sacerdotes-Médicos 
Os mediadores entre os espíritos e membros da 

comunidade são os xamãs, também chamados pajés, os quais 
exercem a função de sacerdotes e médicos. Para ser Pajé ou 
Xamã, a pessoa precisa passar por uma experiência psicológica 
transformadora que a leve inteiramente para dentro de si 
mesma. O inconsciente inteiro se abre e o Pajé mergulha nele.  
Certas vezes, esse homem - ou mulher - dotado de autoridade 
religiosa, ingere substâncias alucinógenas, com o intuito de, 
em rituais, atingir estados alterados de consciência, entrando 
assim em contato com entidades do mundo espiritual. Neste 
caso, os espíritos malévolos serão controlados e combatidos e 
os bons serão convencidos a ajudar.  

 
A Importância Do Rito  
O rito fundamenta toda a realidade, define a organização 

da vida social e é fonte de memória e conhecimento. Há rituais 
para celebrar o fim das estações da chuva ou seca, outros para 
comemorar a chegada das colheitas; há rituais de casamento e 
vitórias em guerras com outras tribos.   

Revestem-se de grande importância para as famílias os 
rituais de iniciação ou passagem para a vida adulta dos jovens 
e também o nascimento de crianças. Os rituais estão ligados 
aos mitos. O ritual e o mito atualizam o passado e ajudam a 
modificar e compreender o presente.  

 
Texto Sagrado 
O texto sagrado é transmitido na forma oral. São histórias 

míticas que os sábios anciões contam oralmente para toda a 
tribo, preservando assim a sabedoria e a tradição. 

Os mitos falam geralmente da origem e transformação do 
universo, da vida, das outras nações indígenas, dos fenômenos 
de ordem espiritual ou sobrenatural que acontecem com as 
pessoas na aldeia. Contam como os homens aprenderam a 
cultivar a terra, a fabricar os instrumentos, qual a posição de 
sua sociedade tribal em relação às outras, quem instituiu as 
suas regras sociais e ritos religiosos, o que acontece com as 
pessoas depois da morte, etc. Atualmente, porém, algumas 
comunidades indígenas utilizam a escrita. 

 
Vida Além Morte 
De modo geral, nas diversas nações indígenas, acredita-se 

que cada pessoa possui um espírito imortal. A ideia de espírito 
difere de um grupo para outro. Há comunidades como os 
Krahó, ramo dos Timbíra, que acreditam que não somente os 
seres humanos possuem espírito, mas todos os seres sejam 
animais, vegetais ou minerais.   

Alguns dividem a alma em duas forças, uma das quais 
permanece na terra em situação de perigo para os seres vivos 
e outra parte vai para o paraíso.   

Os Kaingáng acreditam que o indivíduo, após a morte, 
torna-se outra vez jovem, vivendo mais uma vida em outro 
plano existencial. Morre novamente, transformando-se num 
pequeno inseto, formiga preta ou mosquito.  

Os Kayová acreditam que o espírito ou alma tem uma parte 
sublime, de origem celeste e outra parte menos boa da alma 
que se desenvolve durante a existência do indivíduo. Para essa 
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tribo, a reencarnação só é possível para as almas das crianças 
que morreram.   

De modo geral, predomina a crença de que a morte é o 
corte abrupto da vida e início de outra vida repleta de alegrias. 

 
1.6 Cosmologias e mitos indígenas 
 
Cosmologias 
Conceitua-se cosmologias como teorias sobre o mundo. 

Versa sobre a ordem do mundo e seu movimento no espaço e 
no tempo, no qual a humanidade é apenas um dos muitos 
personagens em cena. As cosmologias definem o lugar que os 
humanos ocupam no cenário total e expressam concepções 
que revelam a interdependência permanente e a reciprocidade 
constante nas trocas de energias e forças vitais, de 
conhecimentos, habilidades e capacidades que dão aos 
personagens a fonte de sua renovação, perpetuação e 
criatividade.  

Na vida cotidiana, essas concepções orientam, dão sentido, 
permitem interpretar acontecimentos e ponderar decisões. 
São expressas através da linguagem simbólica da dramaturgia 
dos rituais. Música, ornamentos corporais, entre outros 
recursos, permitem o contato com outras dimensões cósmicas, 
com momentos outros do mundo e do processo da vida (e da 
morte). 

 
Mitos 
Os especialistas costumam definir os mitos como 

narrativas orais, que contêm verdades consideradas 
fundamentais para um povo (ou grupo social) e que formam 
um conjunto de histórias dedicado a contar peripécias de 
heróis que viveram no início dos tempos (no tempo mítico ou 
das origens), quando tudo foi criado e o mundo, ordenado. O 
que se enfatiza, dessa perspectiva, é o caráter de narrativas 
que os mitos têm. 

Há uma outra definição acerca da utilização do termo no 
singular, “o mito”, que pode também ser conceituado com um 
nível específico de linguagem, uma maneira especial de pensar 
e de expressar categorias, conceitos, imagens, noções 
articuladas em histórias cujos episódios se pode facilmente 
visualizar. O mito, então, é percebido como uma maneira de 
exercitar o pensamento e expressar ideias. Quais seriam, 
porém, suas características distintivas? 

Estas duas definições coincidem no que é essencial: 
primeiro, ambas indicam que os mitos dizem algo e algo 
importante, a ser levado a sério; segundo, ambas apontam 
também para o fato de uma das especificidades do mito estar 
na maneira de formular, expressar e ordenar as ideias e 
imagens pela qual se constitui como discurso, e pela história 
que narra; por fim, ambas sugerem uma relação particular 
entre o mito (ou os mitos), o modo de viver e pensar e a 
história daqueles povos responsáveis por sua existência. 

 
De que falam os mitos? 
Geralmente os mitos narram indiferenciação entre 

humanos e animais, que se relacionam como iguais; céu e terra 
próximos, que quase se tocam; viagens cósmicas, homens que 
voam, gêmeos primevos, incestos criadores; origens 
subterrâneas; dilúvios; humanidades sub-aquáticas; caos, 
conquistas, transformações... É o mundo tomando forma, 
definindo lugares e características de personagens hoje 
conhecidos. 

São os temas míticos, que contam aventuras e seres 
primordiais, em uma linguagem que se constrói com imagens 
concretas, captáveis pelos sentidos; situadas em um tempo das 
origens, mas referidas ao presente, encerrando perspectivas 
de futuro e carregando experiências do passado. Assim, 
complexos, são os mitos. 

São, também, extremamente variados, já que são criações 
originais de cada grupo com identidade cultural própria, 

referidos às suas condições de existência e à cosmovisão aí 
elaborada. Mas é igualmente inegável a sua condição de 
variações sobre temas comuns, compartilhados não apenas 
localmente mas, em alguns casos, em escala universal. 
Particulares e locais, universais e essencialmente humanos. 
Talvez resida aí uma parte do fascínio e do mistério dos mitos. 

Em universos socioculturais específicos, como aqueles 
constituídos por cada sociedade indígena no Brasil, os mitos se 
articulam à vida social, aos rituais, à história, à filosofia própria 
do grupo, com categorias de pensamento elaboradas 
localmente que resultam em maneiras peculiares de conceber 
a pessoa humana, o tempo, o espaço, o cosmos. Nesse plano, 
definem-se os atributos da identidade pessoal e do grupo, que 
é distintiva e exclusiva, e construída no contraste com aquilo 
que é definido como o “outro”: a natureza, os mortos, os 
inimigos, os espíritos. 

As mitologias e as cosmologias indígenas tratam, portanto, 
de temas com que se preocupam todos os homens, com menor 
ou maior grau de elaboração, expressão ou consciência. São 
temas, como se vê, que remetem à essência do que significa ser 
humano e estar no mundo. Por isto mesmo, apesar do 
estranhamento inicial trazido por signos desconhecidos - que 
carregam concepções inesperadas, articuladas a teorias cuja 
tradução escapa à primeira aproximação - a comunicação é 
possível e se dá não só na pesquisa e na divulgação, como 
também fascina e desafia. 

 
Alguns Mitos Indígenas  
 
Uiara (Yara ou Iara) - a rainha das águas 
A jovem Tupi Uiara era a mais formosa mulher das tribos 

que habitavam ao longo do Rio Amazonas. Por sua doçura, 
todos os animais e plantas a amavam. Mantinha-se, entretanto, 
indiferente aos muitos admiradores da tribo. Em uma tarde de 
verão, após o Sol se pôr, Uiara permanecia no banho, quando 
foi surpreendida por um grupo de homens estranhos. Sem 
condições de fugir, a jovem foi agarrada e amordaçada. Acabou 
por desmaiar, sendo violentada e atirada ao rio. O espírito das 
águas transformou o corpo de Uiara em um ser duplo. 
Continuaria humana da cintura para cima, tornando-se peixe 
no restante. Uiara passou a ser uma sereia, cujo canto atrai os 
homens de maneira irresistível. Ao verem a linda criatura, eles 
se aproximam e são arrastados para as profundezas, de onde 
nunca mais voltarão. 

 
Mandioca - o pão indígena 
Mara era uma jovem índia, filha de um cacique, que vivia 

sonhando com o amor e um casamento feliz. Certa noite, Mara 
adormeceu na rede e teve um sonho estranho. Um jovem loiro 
e belo descia da Lua e dizia que a amava. O jovem, depois de 
lhe haver conquistado o coração, desapareceu de seus sonhos 
como por encanto. Passado algum tempo, a filha do cacique, 
embora virgem, percebeu que esperava um filho. Para 
surpresa de todos, Mara deu à luz uma linda menina, de pele 
muito alva e cabelos tão loiros quanto a luz do luar. 

Deram-lhe o nome de Mandi (ou Maní) e na tribo ela era 
adorada como uma divindade. Pouco tempo depois, a menina 
adoeceu e acabou falecendo, deixando todos amargurados. 
Mara sepultou a filha em sua oca, por não querer separar-se 
dela. Desconsolada, chorava todos os dias, de joelhos diante do 
local, deixando cair leite de seus seios na sepultura. Talvez 
assim sua filha voltasse à vida, pensava. Até que um dia surgiu 
uma fenda na terra de onde brotou um arbusto. 

A mãe se surpreendeu. Talvez o corpo da filha desejasse 
dali sair. Resolveu então remover a terra, encontrando apenas 
raízes muito brancas, como Mandi (Maní), que, ao serem 
raspadas, exalavam um aroma agradável. Todos entenderam 
que criança havia vindo à Terra para ter seu corpo 
transformado no principal alimento indígena. O novo alimento 
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recebeu o nome de Mandioca, pois Mandi (Maní) fora 
sepultada na oca. 

 
Vitória-régia (ou mumuru) – a estrela dos lagos 
Maraí era uma jovem e bela índia, que amava muito a 

natureza e tinha o hábito de contemplar chegada da Lua e das 
estrelas. Nasceu nela, então, um forte desejo de se tornar uma 
estrela. Perguntou ao pai como surgiam aqueles pontinhos 
brilhantes no céu e, com grande alegria, soube que Jacy, a Lua, 
ouvia os desejos das moças e, ao se esconder atrás das 
montanhas, transformava-as em estrelas. Muitos dias se 
passaram sem que a jovem realizasse seu sonho. Maraí 
resolveu, então, aguardar a chegada da Lua junto aos peixes do 
lago. Assim que ela apareceu, Maraí, encantada com sua 
imagem refletida na água, foi sendo atraída para dentro do 
lago, de onde nunca mais voltou. A pedido dos peixes, pássaros 
e outros animais, Maraí não foi levada para o céu. Jacy 
transformou-a em uma bela planta aquática, que recebeu o 
nome de vitória-régia (ou mumuru), a estrela dos lagos. 

 
Guaraná – a essência dos frutos 
Aguiry era um alegre indiozinho, que se alimentava 

somente de frutas. Todos os dias saía pela floresta à procura 
delas, trazendo-as num cesto para distribuir entre seus 
amigos. Certo dia, Aguiry se afastou demais da aldeia e se 
perdeu na mata. Jurupari, o demônio das trevas que tinha 
corpo de morcego, bico de coruja e também se alimentava de 
frutas, vagava pela floresta quando encontrou o índio não 
hesitou em atacá-lo. Os outros índios encontram Aguiry morto 
ao lado de um cesto vazio. Tupã, o deus do bem, ordenou que 
retirassem os olhos da criança e os plantassem sob uma 
grande árvore seca. Seus amigos deveriam regar o local com 
lágrimas, até que ali brotasse uma nova planta, da qual 
nasceria o fruto que conteria a essência de todos os outros, 
deixando mais fortes e mais felizes aqueles que dele 
comessem. A planta que brotou dos olhos de Aguiry possui 
sementes em forma de olhos e recebeu o nome de guaraná. 

Curupira 
Trata-se de um ser do tamanho de uma criança de seis ou 

sete anos, peludo como o bicho preguiça, de unhas compridas 
e afiadas, com o calcanhar para frente e os dedos dos pés para 
trás, que anda nu pela floresta. Ele toma conta da mata e dos 
animais e mora nos buracos das árvores que tem raízes 
gigantescas, muito comuns na Floresta Amazônica. O curupira 
ajuda os caçadores e os pescadores que lhe oferecem cachaça, 
fósforo e fumo. Esta oferta é para que o indivíduo tenha fartura 
nas caçadas, pescarias e roçados. As pessoas que não têm 
devoção pelo curupira sentem medo, enjôo e náuseas a 
quilômetros de distância dele. Com essas pessoas, ele brinca 
fazendo com se percam na mata. Para se livrar do curupira 
deve-se cortar uma vara, fazer uma cruz e colocar em um rolo 
de cipó tumbuí, bem apertado. Ele vê esse objeto e procura 
desmanchar o enrolado. Enquanto fica entretido em 
desmanchar o enrolado, a pessoa tem tempo para fugir. 

 
Saci Pererê 
Muito esperto e travesso, ele aparece sempre às sextas-

feiras, à noite, pulando com uma perna só, mostrando seus 
olhinhos brilhantes e os dentes pontiagudos. Usa uma camisa 
e uma carapuça vermelha na cabeça e traz em uma das mãos 
um cachimbinho de barro. Sua tarefa é carregar para uma mata 
muito distante crianças desobedientes e manhosas, gorar ovos 
de ninhadas, queimar balões, azedar leite, fazer o milho de 
pipoca virar piruá e atacar os viajantes, pedindo fumo e fogo. 
Se alguém recusa seu pedido, ele faz cócegas na pessoa até que 
ela morre de tanto rir. 

 
 

                                                 
3 Fonte: FUNAI (Fundação Nacional do Índio). 

Boto 
É o mais importante habitante encantado do Rio 

Amazonas. À meia-noite ele se transforma em homem, 
andando por cima dos paus das beiradas do rio, de preferência 
sobre os buritizeiros tombados nas margens. Veste roupa 
branca e usa um chapéu branco para ocultar uma abertura no 
alto da cabeça por onde sai um forte cheiro de peixe e hálito de 
maresia. Ele aparece tão elegante nas festas que encanta e 
seduz as donzelas. Dança a noite toda com as mais jovens e 
mais bonitas da festa. Sai com elas para passear e antes do 
amanhecer pula na água e volta à forma primitiva de peixe, 
deixando as moças sempre grávidas. Além de sedutor e 
fecundador é conhecido também como o pai das crianças de 
paternidade desconhecida, pois as mães solteiras o acusam de 
ser o pai de seus filhos. O boto-homem é obcecado por 
mulheres, sente o cheiro feminino a grandes distâncias. Para 
evitar que ele apareça esfrega-se alho na canoa, nos portos e 
nos lugares onde ele gosta de aparecer. 

 
Uirapuru 
Certa vez um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do 

grande cacique, mas como não podia se aproximar dela pediu 
a Tupã (Lua) que o transformasse em pássaro. Tupã fez dele 
um pássaro de cor vermelho-telha, que toda noite ia cantar 
para sua amada. Quando cacique notou seu canto tão lindo e 
fascinante, perseguiu a ave para prendê-la só para si. O 
uirapuru voou para bem distante da floresta e o cacique que o 
perseguia, perdeu-se dentro das matas e igarapés e nunca mais 
voltou. O lindo pássaro volta sempre, canta para a sua amada 
e vai embora, esperando que um dia ela descubra seu canto e 
seu encanto. 

 
Caipora 
Trata-se de um menino de pele escura, pequeno e rápido, 

cabeludo e feio, que fuma cachimbo, e tem a função de proteger 
os animais da floresta, os rios e as cachoeiras. Vive sondando 
as matas montado em um porco, sempre com uma longa vara 
na mão. Quando o caçador se aproxima o caipora pressente sua 
chegada através do vento que lhe agita os cabelos. Então sai a 
galope em seu porco fazendo barulho para espantar veados, 
coelhos, capivaras e outros animais de caça. Às vezes, o 
caçador, sem ver direito, corre atrás do próprio caipora que 
montado em seu porco faz zigue-zague pelo mato até perder-
se de vista3. 

 
Mito Da Chegada Do Fogo 
Há muito tempo, um homem Deni foi caçar onça, que era o 

único bicho mau. De repente, gritou o passarinho bubu ao 
Deni:  

- Tem fogo aí!  
O índio assustado, viu em frente uma árvore enorme em 

chamas. Ao se aproximar, sentiu muito calor. Então pegou uma 
vara, encostou no fogo e a vara queimou. Rapidamente, levou 
a brasa para casa e fez fogo.  

Os outros índios da aldeia se admiraram e pediram fogo 
para ele, mas o Deni não concedeu uma brasa sequer. Mandou 
que eles mesmos buscassem mais fogo na árvore no meio da 
floresta. Os índios foram ao lugar indicado, mas ali não 
encontraram mais nada.  

Então o índio, que descobriu a brasa, decidiu repartir o 
fogo. Por isso, os índios Deni não deixam apagar o fogo até 
hoje.  

Os Deni fazem parte dos povos indígenas que ainda 
sobreviveram na Amazônia. Este povo é formado por vários 
grupos espalhados às margens dos rios Xeruã e Cuniuá, ambos 
afluentes do Rio Solimões.   
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Mito Da Origem Dos Índios 
No começo só havia Mavutsinim. Ninguém vivia com ele. 

Não tinha mulher. Não tinha filho, nenhum parente ele tinha. 
Era só.  

Um dia ele fez uma concha virar mulher e casou com ela.  
Quando o filho nasceu, Mavutsinim perguntou para a 

esposa:  
 - É homem ou mulher?  
 - É homem.  
- Vou levar ele comigo. E foi embora.  
A mãe do menino chorou e voltou para a aldeia dela. A 

lagoa virou concha outra vez.  
Nós – dizem os índios – somos netos do filho de 

Mavutsinim4.   
Esse mito é dos Kamaiurá, indígenas que vivem atualmente 

no Norte de Mato Grosso.  
 
Mito Da Origem Do Mundo E Da Humanidade 
Segundo o povo Dessâna (Amazônia).  
No princípio o mundo não existia. As trevas cobriam tudo. 

Enquanto não havia nada, apareceu a mulher por si mesma. 
Isso aconteceu no meio das trevas. Ela apareceu sustentando-
se sobre o seu banco de quartzo branco.  

Enquanto aparecia ela o cobriu com enfeites e o fez como 
um quarto. Ela se chamava Yebá Burô, a Avó do Mundo ou Avó 
da Terra.  

Havia coisas misteriosas para ela criar por si mesma.  
Foi ela que pensou o futuro do mundo, sobre os futuros 

seres. Depois de ter aparecido, ela começou a pensar sobre 
como deveria ser o mundo. 

 
1.7 A diversidade das culturas indígenas 
 
Os povos indígenas do Brasil compreendem um grande 

número de diferentes grupos étnicos que habitam o país desde 
milênios antes do início da colonização portuguesa, que 
principiou no século XVI, fazendo parte do grupo maior 
dos povos ameríndios. 

Os índios parecem semelhantes, mas existem muitas 
diferenças entre eles5. Todos os aspectos da cultura indígena 
podem variar bastante entre os povos, ou até mesmo dentro 
de uma mesma comunidade ao longo do tempo. 

A língua, a forma de organização social e política, os rituais, 
os mitos, as formas de expressão artística, as habitações e a 
maneira de se relacionar com o meio ambiente são exemplos 
de fatores que se diferenciam. 

Mas essa diversidade não significa que a cultura dos povos 
indígenas foi enfraquecida. Isso porque, por mais fortes e 
enraizadas que sejam, as culturas não permanecem sempre 
iguais. 

As características de qualquer cultura se transformam por 
meio do contato com as outras culturas e das mudanças 
sociais, e isso ocorre inclusive nas comunidades indígenas. 

Estima-se a existência de cerca de 200 sociedades 
indígenas no Brasil. O número exato não pode ser estabelecido, 
na medida em que existem grupos indígenas que vivem de 
forma autônoma, não mantendo contato regular com a 
sociedade nacional. 

Os dados demográficos das sociedades indígenas de hoje 
devem ser interpretados à luz do processo histórico, 
considerando as formas de contato que cada grupo tem 
mantido com a sociedade nacional, os efeitos das epidemias e 
os confrontos que tiveram com as frentes de expansão. 

 
A população dessas sociedades é muito variável, 

havendo grupos relativamente numerosos como os 
Tikuna (20 mil), Guarani (30 mil ), Kaingaing (20 mil ), 

                                                 
4 Villas Boas, Orlando e Villas Boas, Cláudio, Xingu, Os índios, seus netos, R. de 
Janeiro, Zahar, 1970, p. 55. 

Yanomami (10 mil ) e outros como os Ava-Canoeiros, cuja 
população atual é de apenas 14 pessoas, o que implica que 
essa sociedade se encontra seriamente ameaçada de 
desaparecer. 

 
As sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si e, 

normalmente, essas diferenças não podem ser explicadas 
apenas em decorrência de fatores ecológicos ou razões 
econômicas.  
Na década de 50, numa tentativa pioneira de caracterizar as 
semelhanças e diferenças existentes entre os diversos grupos 
indígenas brasileiros, o antropologo Eduardo Galvão 
desenvolveu o conceito de áreas culturais. Esse conceito 
procurou agrupar todas as culturas de uma mesma região 
geográfica que partilhavam um certo número de elementos em 
comum. 

 
Assim, os grupos indígenas do Brasil foram classificados 

em 11 áreas culturais: Norte-Amazônica; Juruá-Purus; 
Guaporé; Tapajós-Madeira; Alto-Xingu; Tocantins-Xingu; 
Pindaré-Gurupi; Paraná; Paraguai; Nordeste e Tietê-
Uruguai. 

 
A área cultural do Alto-Xingu, por exemplo, adquiriu sua 

conformação geográfica a partir da observação de certos 
costumes comuns e específicos à maioria dos grupos indígenas 
da região. Entre esses costumes, destacam-se: a festa dos 
mortos, também conhecida como Kuarup; o uso cerimonial do 
propulsor de dardos; o uluri, acessório da indumentária 
feminina; as casas de projeção ovalada e tetos-parede em ogiva 
e o consumo da mandioca como base da alimentação desses 
grupos. 

Decorridos quase 50 anos do estudo de Galvão, permanece 
a ideia, como recurso didático, de distribuir as sociedades 
indígenas em áreas, chamando atenção para suas 
características específicas e, ao mesmo tempo, assinalando a 
sua diversidade cultural. 
Considerando o fato de que várias sociedades indígenas se 
situam em região de fronteira e que circulam pelos países 
limítrofes ao Brasil- onde vivem parentes e outros grupos com 
os quais se relacionam-, uma nova configuração classificatória 
para as sociedades indígenas vem sendo proposta pelo 
antropólogo Julio Cesar Melatti - as áreas etnográficas - que se 
estende para toda a América do Sul. 

Para a definição das áreas etnográficas foram 
consideradas, sobretudo, as seguintes questões: a classificação 
linguística, o meio ambiente e o contato das sociedades 
indígenas entre si e com as sociedades nacionais. A 
classificação linguística é importante na medida em que existe 
um fundo cultural comum às sociedades que falam línguas 
relacionadas, fazendo supor que sejam oriundas de uma única 
sociedade anterior, mais remota no tempo. Por essa concepção 
foram estabelecidas 33 áreas etnográficas para toda a América 
do Sul. 

 

 
 
2.1. Identidade e etnocentrismo 
 

5 A Diversidade Cultural dos Povos Indígenas. Disponível em: 
http://www.museudoindio.gov.br/educativo/pesquisa-escolar/251-a-
diversidade-cultural-dos-povos-indigenas. 

2.Noções de Antropologia Social 
e Cultural. 2.1. Identidade e 

etnocentrismo. 2.2. O trabalho 
de campo. 2.3. Culturas e línguas 

indígenas no Brasil. 
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- Identidade6 
 
Com o surgimento dos debates em torno da pós-

modernidade e do multiculturalismo7, no final do século XX, o 
tema das identidades veio à tona na História. Na verdade, a 
noção de identidade não é nova nas ciências humanas, já sendo 
bem conhecida da Psicologia e da Antropologia, mas é uma 
preocupação recente para os historiadores, desenvolvida 
principalmente por aqueles que trabalham com a 
interdisciplinaridade. Esse conceito tem atingido relevância 
tal para a compreensão do mundo de hoje que alcançou já as 
salas de aula, o que é visível, por exemplo, na inquietação dos 
educadores em promover a conscientização sobre a 
diversidade cultural brasileira: o conhecimento dessa 
diversidade passa pela definição das identidades étnicas, 
regionais, entre outras. A noção de identidade tornou-se, 
assim, um dos conceitos mais importantes de nossa época.  

  
O conceito de identidade vem levantando muitas questões 

em diversos campos das ciências humanas. Sua origem remete 
à Filosofia e à Psicologia, mas hoje a Antropologia tem sido 
uma das ciências mais prolíficas em seu estudo. Além disso, a 
área interdisciplinar conhecida como Estudos Culturais - um 
dos principais frutos da pós modernidade nas ciências 
humanas e sociais - também tem questionado a construção de 
identidades sob os prismas mais diversos: sociológicos, 
linguísticos e por meio da teoria da comunicação. Nesse 
contexto, a noção de identidade gerou muitos conceitos 
diferentes: identidade nacional, identidade étnica, identidade 
social, cada um deles com uma gama de significados e métodos 
de análise próprios.  

  
Partindo de uma definição filosófica, a qual agrega 

conceituações antropológicas e psicológicas, Dominique 
Wolton define identidade como o caráter do que permanece 
idêntico a si próprio; como uma característica de continuidade 
que o Ser mantém consigo mesmo. Partindo dessa idéia, 
podemos compreender a identidade pessoal como a 
característica de um indivíduo de se perceber como o mesmo 
ao longo do tempo. Tanto para a Antropologia quanto para a 
Psicologia, a identidade é um sistema de representações que 
permite a construção do "eu”, ou seja, que permite que o 
indivíduo se torne semelhante a si mesmo e diferente dos 
outros. Tal sistema possui representações do passado, de 
condutas atuais e de projetos para o futuro. Da identidade 
pessoal, passamos para a identidade cultural, que seria a 
partilha de uma mesma essência entre diferentes indivíduos.  

  
Todos temos identidade, a palavra inclusive está em nosso 

dia-a-dia: no Brasil, somos registrados em um documento, a 
carteira de identidade. Tal documento é a representação oficial 
do indivíduo como cidadão. Ele é uma representação, entre 
várias, de nossa identidade social. Para a Psicologia Social, a 
identidade social é o que caracteriza cada indivíduo como 
pessoa e define o comportamento humano influenciado 
socialmente. Nesse sentido, a identidade social é o conjunto de 
papéis desempenhados pelo sujeito per si. Papéis que, além de 
atenderem a determinadas funções e relações sociais, têm 
profunda representação psicológica por se referirem sempre 
às expectativas da sociedade. A Psicologia Social assume, 
assim, que a personalidade, a história de vida de cada um, é 
bastante influenciada pelo meio social, pelos papéis que o 
indivíduo assume socialmente. Nesse sentido, a identidade 
social é construída para permitir a manutenção das relações 
sociais de dominação.  

  

                                                 
6 Texto adaptado de SILVA, K. V. e SILVA, M. H. – Ed. Contexto – São Paulo; 2006 
7 Multiculturalismo é um termo que descreve a existência de muitas culturas 
numa região, cidade ou país, com no mínimo uma predominante. O Canadá e a 

Além disso, tomar consciência da própria identidade, 
tomar consciência de si é um primeiro passo para alterar, se 
necessário, a identidade social, como dominado. Já na 
Antropologia, o conceito de identidade serve para uma 
infinidade de abordagens diferentes. O antropólogo social 
Roberto DaMatta, por exemplo, usa a noção de identidade 
social para discutir a construção de uma identidade nacional 
brasileira. Em sua obra O que faz o Brasil, DaMatta se preocupa 
em responder como se constrói uma identidade social e, mais 
especificamente, como um povo se transforma em Brasil. Para 
ele, a construção da identidade social é feita de afirmativas e 
negativas, a partir dos posicionamentos dos indivíduos diante 
das situações do cotidiano. De acordo com DaMatta, uma 
pessoa cria sua identidade ao se posicionar diante das 
instituições, ao responder às situações sociais mais 
importantes da sociedade: como um indivíduo entende o 
casamento, a Igreja, a moralidade, a Arte, as leis etc, é o que 
define sua identidade social. Esses perfis seriam construídos a 
partir das fórmulas dadas pela sociedade, e não criados 
simplesmente pela escolha individual.  

  
Um ponto de vista muito controverso no trabalho de 

DaMatta, entretanto, é sua definição de uma identidade 
brasileira única. Para ele, o Brasil se define qualitativamente a 
partir do futebol, do carnaval, do sincretismo, da sensualidade 
etc. E muitos são os pensadores que criticam essa visão, 
considerando-a muito simplista, por escamotear todas as 
diferenças regionais, étnicas e sociais existentes no Brasil e 
considerar apenas os estereótipos criados sobre o Brasil.  

  
A questão das identidades tem gerado, ainda na 

Antropologia, muitas outras vertentes de trabalho. Na América 
Latina, diversos têm sido os autores preocupados com a 
ligação entre identidade, nação e etnia, que refletem sobre a 
construção das identidades étnicas, regionais e nacionais, 
conceitos muitas vezes interligados. Para autores como George 
Zarur e Parry Scott, o conceito de identidade é muito 
importante para a compreensão do mundo globalizado, em 
que o enfraquecimento dos Estados nacionais tem gerado a 
fragmentação das identidades nacionais e o ressurgimento de 
outras identidades, de gênero, étnicas, justamente dessa 
fragmentação. Nesse sentido, é possível estudarmos as 
identidades com base em muitas premissas, como, a partir do 
hibridismo, ou seja, da sobreposição de identidades diferentes, 
o que é cada vez mais comum nos países que recebem grandes 
levas de imigração. Nesses lugares, os imigrantes de diferentes 
origens se mesclam, assim como suas culturas, criando 
culturas híbridas. Essa Antropologia estuda a identidade em 
seu caráter relacional, ou seja, uma identidade se constrói a 
partir do encontro com os outros.  

  
Recentemente, a História, dentro dos novos interesses 

gerados pela interdisciplinaridade e pela pós-modernidade, 
tem tentado trabalhar com o conceito de identidade. Talvez 
um dos principais campos da historiografia a refletir sobre 
essa noção seja o dos estudos da memória. Para David 
Lowenthal, identidade e memória estão indissociavelmente 
ligadas, pois sem recordar o passado não é possível saber 
quem somos. E nossa identidade surge quando evocamos uma 
série de lembranças. Isso serve tanto para o indivíduo quanto 
para os grupos sociais.  

  
Mas, talvez o campo de estudos que mais tem-se 

preocupado com a questão da identidade seja o dos Estudos 
Culturais. Tal campo, surgido na Inglaterra no final do século 
XX com autores como Stuart Hall, tem como objetivo criticar o 
estabelecimento de hierarquias culturais, nas quais algumas 

Austrália são exemplos de multiculturalismo; porém, alguns países europeus 
advogam discretamente a adoção de uma política multiculturalista. 
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culturas são consideradas superiores a outras. Esses estudos 
têm grande interesse em discutir conceitos como raça, etnia e 
nação do ponto de vista da produção cultural, trabalhando com 
temas como indústria cultural, cultura popular, colonialismo e 
pós-colonialismo. Temas para os quais a compreensão da 
construção das identidades é fundamental. É dessa 
perspectiva que Tomaz Silva afirma que a compreensão da 
identidade deve levar em consideração sua relação intrínseca 
com a diferença, pois a identidade não existe sem a diferença: 
ao dizer que somos brasileiros, estamos automaticamente 
dizendo que não somos alemães, nem chineses, por exemplo. 
Kathryn Woodward concorda com essa perspectiva, 
identificando a identidade como uma construção relacional, ou 
seja, para existir ela depende de algo fora dela, que é outra 
identidade. Além disso, precisamos considerar que toda 
identidade é uma construção histórica: ela não existe sozinha, 
nem de forma absoluta, e é sempre construída em comparação 
com outras identidades, pois sempre nos identificamos como 
o que somos para nos distinguir de outras pessoas. A 
identidade feminina, por exemplo, se constrói ante a 
identidade masculina, a identidade dos negros ante a 
identidade dos brancos etc.   

  
Para Ana Carolina Escosteguy, a construção das 

identidades culturais no novo milênio é a temática central dos 
Estudos Culturais. Vemos, assim, que os interesses se 
aproximam muito dos da Antropologia, e não é à toa, pois os 
Estudos Culturais são um campo de estudos nitidamente 
interdisciplinar, ou transdisciplinar como querem alguns.  

Mas por que o conceito de identidade é algo tão frisado 
pelas ciências humanas do século XXI? Antropólogos e 
culturalistas acreditam que a globalização aproximou culturas 
e costumes e, logo, identidades diferentes. Assim, a 
convivência com o diferente faz com que as identidades 
aflorem. Por outro lado, a crise do Estado nacional e dos 
valores instituídos pelo Iluminismo e pela Revolução 
Industrial tem trazido a necessidade de construção de novos 
valores, buscados sobretudo nas identidades de grupos de 
gênero, étnicas, regionais. Vemos, assim, a complexidade da 
noção de identidade e sua enorme importância para a 
construção da cidadania. Ao levantarmos em sala de aula a 
bandeira do respeito à diversidade cultural, às minorias, 
estamos nos inserindo na discussão sobre a identidade. Nesse 
sentido, não podemos apenas receber as conclusões oferecidas 
pelos livros didáticos, é preciso aprofundamento nos debates 
sobre as várias faces da construção das identidades no mundo 
globalizado. 

 
Etnocentrismo8 
 
Se a cultura no que tange aos valores e visões de mundo é 

fundamental para nossa constituição enquanto indivíduos 
(servindo-nos como parâmetro para nosso comportamento 
moral, por exemplo), limitar-se a ela, desconhecendo ou 
depreciando as demais culturas de povos ou grupos dos quais 
não fazemos parte, pode nos levar a uma visão estreita das 
dimensões da vida humana. O etnocentrismo, dessa forma, 
trata-se de uma visão que toma a cultura do outro (alheia ao 
observador) como algo menor, sem valor, errado, primitivo. 
Ou seja, a visão etnocêntrica desconsidera a lógica de 
funcionamento de outra cultura, limitando-se à visão que 
possui como referência cultural. A herança cultural que 
recebemos de nossos pais e antepassados contribui para isso, 
pois nos condiciona ao mesmo tempo em que nos educa. 

 
O etnocentrismo trata-se de uma avaliação pautada em 

juízos de valor daquilo que é considerado diferente. Por 

                                                 
8 Texto adaptado de Paulo Silvino RIBEIRO, P. S. Doutorando em Sociologia pela 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. 

exemplo, enquanto alguns animais como escorpiões e cães não 
fazem parte da cultura alimentar do brasileiro, em alguns 
países asiáticos estes animais são preparados como alimentos, 
sendo vendidos na rua da mesma forma como estamos 
habituados aqui a comer um pastel ou pipocas. Assim, o que 
aqui é exótico, lá não necessariamente o é. Outro exemplo, para 
além da comida, é a vestimenta, pois, tomando como base o 
costume do homem urbano de qualquer grande centro 
brasileiro, certamente a pouca vestimenta dos índios e as 
roupas típicas dos escoceses – o chamado kilt – são vistas com 
estranheza. Da mesma forma, um estrangeiro, ao chegar ao 
Brasil, vindo de um país qualquer com muita formalidade e 
impessoalidade no trato, pode, ao ser recepcionado, estranhar 
a cordialidade e a simpatia com que possivelmente será 
tratado, mesmo sem ser conhecido. 

 
Estes são apenas alguns dentre tantos outros exemplos 

que ilustram as diferenças culturais nos mais diversos 
aspectos. O ponto alto da questão não está apenas em se 
constatar as diferenças, mas sim em aprender a lidar com elas. 
Dessa forma, no momento de um choque cultural entre os 
indivíduos, pode-se dizer que cada um considera sua cultura 
como mais sofisticada do que as culturas dos demais. Aliás, 
esta foi a lógica que norteou as ações de estratégia geopolítica 
das nações dentre as quais nasceu o capitalismo como modo 
de produção. Esses países consideravam a ampliação da 
produção em escala e o desenvolvimento do comércio, da 
ciência e, dessa forma, a adoção do modo de vida do europeu 
como “homem civilizado”, fatores necessários e urgentes. 
Logo, caberia a este último a função de civilizar o mundo, 
argumento pelo qual se defendeu o neocolonialismo como 
forma de dominação de regiões como a África. 

 
Tomar conhecimento do outro sem aceitar sua lógica de 

pensamento e de seus hábitos acaba por gerar uma visão 
etnocêntrica e preconceituosa, o que pode até mesmo se 
desdobrar em conflitos diretos. O etnocentrismo está, 
certamente, entre as principais causas da intolerância 
internacional e da xenofobia (preconceito contra estrangeiros 
ou pessoas oriundas de outras origens). Basta pensarmos nas 
relações entre norte-americanos e latinos (principalmente 
mexicanos) imigrantes, entre franceses e os povos vindos do 
norte do continente africano que buscam residência neste país, 
apenas como exemplos. A visão etnocêntrica caminha na 
contramão do processo de integração global decorrente da 
modernização dos meios de comunicação como a internet, pois 
é sinônimo de estranheza e de falta de tolerância. 

 
Contudo, a inevitabilidade do choque cultural é um fato, 

pois as culturas naturalmente possuem bases e estruturas 
diferentes, dando significação à vida de formas distintas. Prova 
disso estaria no papel social assumido pelas mulheres, que 
certamente não possuem os mesmos direitos enquanto pessoa 
humana em sociedades ocidentais e orientais. Este fato, aliás, 
tem sido objeto de longas discussões internacionais acerca dos 
direitos humanos e das questões de gênero. A complexidade 
dessa questão é muito clara, pois se para nós do lado ocidental 
algumas práticas são contra o direito à vida e à emancipação; 
para outras culturas essas mesmas práticas devem ser aceitas 
com naturalidade, pois apenas reproduziriam uma tradição. 

 
Dessa forma, a tolerância com relação à diferença é válida, 

mas seu limite não está claro, pois como podemos aceitar 
pacificamente o apedrejamento de mulheres ou a mutilação de 
seus corpos? Daí a necessidade da reflexão constante sobre 
tais limites, uma vez que o maior objetivo sempre será o 
convívio harmonioso e a valorização da vida.  
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2.2. O trabalho de campo 
Trabalho de campo9 
 
Este é um tema com muitas entradas e ligado a debates 

permanentes na história da disciplina. A pesquisa de campo é 
o procedimento básico da Antropologia há pelo menos um 
século e sua literatura é vasta, comportando dimensões 
múltiplas que vão desde aspectos eminentemente 
metodológicos, até existenciais e epistemológicos. Quanto ao 
relativismo, igualmente, trata-se de tema filosófico, ético, 
conceitual e metodológico, exigindo cautela em sua reflexão. 
De toda forma, a história da disciplina confunde-se com estes 
temas, de modo que pensá-los criticamente significa pensar a 
própria identidade da Antropologia enquanto ciência e 
discurso. Tomarei neste texto, um viés possível. A ideia é 
tentar refletir sobre como o ideal de transparência, fundador 
da antropologia moderna, aquele de buscar traduzir “o ponto 
de vista do nativo”, sofreu um processo criativo de 
relativização a partir de transformações ocorridas na relação 
observador/observado dentro da história da disciplina. Tais 
transformações, segundo me parece, longe de representarem 
uma aludida superação dos modelos clássicos, constituem, há 
muito, o cerne de debates internos, aparentemente 
reduplicados, fazendo parte do processo incessante de 
renovação teórica e metodológica da disciplina  

 
A importância do tema reveste-se de contornos ainda 

maiores no momento atual em que as ciências sociais passam 
por um profundo reexame e novos desafios estão colocados, a 
partir das metamorfoses de seu objeto - a sociedade global - 
tendendo com isso a rever seus procedimentos, seus 
dualismos tradicionais, epistemologias e até sua divisão 
organizacional do saber. 

Na palavras de Octávio Ianni: “No âmbito da globalização, 
vista como uma totalidade histórico-teórica, reabrem-se os 
contrapontos, as continuidades e as descontinuidades, 
sintetizados em noções tais como sujeito e objeto de 
conhecimento, parte e todo, passado e presente, espaço e tempo, 
singular e universal, micro teoria e macro teoria. Estes e outros 
problemas envolvem novos desafios e outras perspectivas 
quanto se trata de refletir sobre as relações, processos e 
estruturas, bem como as formas de sociabilidade e os jogos das 
forças sociais, que desenham as configurações e os movimentos 
da sociedade global”. 

 
Neste contexto de transformações e novos desafios, é 

objetivo deste texto contribuir para a reflexão sobre a 
natureza dos procedimentos e do objeto do trabalho de campo 
antropológico. Em que pese a multiplicidade de ângulos que o 
tema “trabalho de campo e relativismo” pode se revestir, mas 
tomando como base essa conexão, procuraremos situar 
historicamente o modelo fundante que definiu 
profissionalmente a disciplina, tomando como foco e 
perspectiva, a relação observador - observado ( ou 
pesquisador-nativo, sujeito cognoscente-objeto cognoscível, 
etc), para depois situar as transformações e problemas 
enfrentados por este modelo, à luz de reflexões e movimentos 
ligados ao debate contemporâneo da pós-modernidade em 
Antropologia, um debate que, na verdade, inaugura outros 
problemas. Finalizarei inserindo algumas moderações que me 
parecem importantes, na tentativa de conter o pendor 
pessimista que por vezes tem aflorado neste debate.   

Modelo Malinowsky modelo  
 
A abordagem antropológica de base, a que todo 

pesquisador considera hoje como incontornável, quaisquer 
que sejam suas opções teóricas, provém de uma ruptura inicial 
com qualquer modo de conhecimento abstrato, especulativo 

                                                 
9 Texto adaptado LACERDA, E. P. 

ou conjectural, isto é, que não esteja baseado na observação 
direta dos comportamentos sociais a partir de uma relação 
humana. Esta assertiva faz sentido pleno para nós hoje porque 
na década de 20, Bronislaw Malinowsky, opondo-se à 
utilização dos materiais etnográficos para invenção de 
supostas linhas evolutivas de desenvolvimento, sistematizou o 
uso do método etnográfico chamado por ele de “observação 
participante” como o único modo de conhecimento em 
profundidade da alteridade cultural que poderia escapar do 
etnocentrismo.  

Tratava-se de uma pesquisa intensiva e de longa duração 
em que o etnólogo partilhava a existência de uma população 
em cuja mentalidade ele se esforça para penetrar, através do 
aprendizado da língua vernacular e pela observação 
meticulosa dos fatos da vida cotidiana. Tratava-se de 
compreender o ponto de vista do nativo através deste 
procedimento paciente, permitindo com isso que aparecessem 
progressivamente as interrelações entre todos os fatos 
observados e, a partir daí, a definição da cultura do grupo 
estudado.   

 
A partir deste método, a Antropologia consolidou seus 

status de disciplina científica, sendo o antropólogo, aquele que 
legitimava seu texto (a etnografia), evocando a experiência 
que teve de uma outra cultura. A ideia que legitima o método é 
a de que apenas através da imersão no universo social e 
cosmológico de outra cultura, o antropólogo pode chegar a 
compreende-la. O pesquisador profissional deve passar por 
um processo de transformação pelo qual ele, idealmente, 
torna-se nativo.  

Mas se essa transformação é condição essencial para o 
conhecimento, ela não é suficiente. A experiência cotidiana é a-
sistemática, e até que a cultura apareça retratada 
coerentemente no texto etnográfico vai uma longa distância. 
Malinowsky fala sobre isso na Introdução aos Argonautas do 
Pacífico Ocidental. Do mesmo modo que o antropólogo tem 
que se transformar ao entrar em uma outra cultura, ele tem 
que re-elaborar a sua experiência ao sair dela, de modo a 
transforma-la em uma descrição objetiva (científica) da 
cultura como um todo. Esta reelaboração é inspirada por uma 
teoria da cultura específica, - e aqui o ponto é fundamental, 
pois, que as mudanças e visões posteriores sobre o modo de 
conhecer o Outro, na história da disciplina, não podem deixar 
de ser analisadas também sob este mesmo enquadramento. A 
legitimação do trabalho de campo como método de pesquisa 
antropológica associou-se à formulação de uma teoria (a 
funcionalista) que concebia as culturas como unidades 
discretas, existentes sob forma unitária e acabada, passíveis de 
serem observadas e conhecidas - desde que olhadas com os 
olhos treinados do antropólogo profissional. Culturas eram 
totalidades que deveriam ser recompostas pelo antropólogo e 
descritas como tais, embora não se apresentassem à 
experiência dessa maneira. Além disso, sendo as culturas 
todos complexos difíceis de serem apreendidos em um 
período relativamente curto de tempo, os antropólogos 
tenderam a se fixar em temas ou instituições. Assumiu-se 
assim que partes eram microcosmos do todo e que, 
consequentemente, o estudo de partes poderia levar ao 
conhecimento do todo - a cultura trobriandesa. Finalmente, o 
método associou-se à ideia de que as culturas deveriam ser 
estudas e representadas sincronicamente e no presente.  

 
O ponto que gostaria de reter refere-se ao efeito geral do 

método malinowskiano. No processo de reelaboração da 
experiência cultural cujo resultado final é o texto etnográfico e 
onde se supõe haver uma descrição coerente da cultura 
estudada, estabeleceu-se uma disjunção, um distanciamento 
entre o antropólogo (e sua cultura) e a cultura do grupo 
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estudado. Entretanto esta separação, como escreve Strathern 
não era aleatória, mas consciente e marcava a introdução do 
modernismo na antropologia:  

“A divisão entre observador e observado foi sempre 
consciente. O que caracterizou o modernismo na antropologia 
foi a adoção dessa divisão como um exercício teórico através 
do fenômeno do trabalho de campo. Quando o(a) 
antropólogo(a) “entrava” em uma outra cultura, levava 
consigo essa consciência. Isso é o que foi inventado pelos 
pesquisadores de campo da época de Malinowsky.”  

A novidade de Malinowsky e dos antropólogos que lhe 
seguiram foi justamente a de criar um novo contexto para 
descrever os outros. Nele, o outro e sua cultura eram 
distanciados e definitivamente apresentados como diferentes, 
uma diferença de perspectiva, não de evolução. O ponto de 
vista nativo, ao se reproduzirão seu contexto específico, não 
poderia mais ser incorporado ao da cultura do antropólogo e 
de seus leitores. Como escreve Caldeira, “no máximo os pontos 
de vista poderiam ser justapostos pelo antropólogo, este ser 
privilegiado que se movimenta entre dois mundos, conhece o 
estranho, o descobre e traduz essa perspectiva diferente para 
os leitores de sua própria cultura”.  

 
Note-se então que a partir de Malinowsky, as etnografias 

passam a carregar consigo uma consciência sobre a 
diversidade do mundo, revelando em seus textos a idéia de um 
outro radicalmente diverso de nós. A denúncia do 
etnocentrismo e o relativismo cultural constituíram 
consequências centrais da criação desse novo contexto. No 
entanto, ao demarcar a diferença e a distância entre as culturas 
e, com isso, a impossibilidade de que uma fosse avaliada em 
função dos valores e da visão da outra, acabou-se 
paradoxalmente dificultando a possibilidade de se trabalhar a 
diferença como crítica cultural, com efeito, uma das bases em 
que se assentou a antropologia da época, por exemplo, na 
crítica ao racismo. 

O modelo ou método malinowskiano de conhecimento do 
outro, que podemos categorizar como clássico, continua a 
definir o status quo da disciplina. O lugar do “pesquisador” e 
do “nativo” ficaram aí bem definidos: o pesquisador, treinado 
academicamente, saía do seu contexto de origem e encontrava 
o nativo, distante, iletrado, freqüentemente além-mar. Depois 
de passar algum tempo junto a algum grupo estranho, 
retornava a sua origem e escrevia textos em que retratava 
culturas como um todo. Se nos valermos da matriz disciplinar 
de Cardoso de Oliveira, poderemos afirmar sem dúvida, que o 
modelo dessa relação atravessou os três paradigmas 
tradicionais da disciplina: o racional-estruturalista, o 
estrutural funcionalista e o culturalista. Pretendemos verificar 
em quais sentidos e direções, o quarto paradigma, tem 
provocado a desconstrução do modelo clássico, (tendo em 
mente, lembro, o foco na relação observador - observado.) 

 
As críticas do movimento pós-moderno  
  
Certamente que como modelo ideal, o método 

malinowskiano não foi seguido inteiramente. De acordo com 
Mariza Peirano, “no decorrer do século os antropólogos 
fizeram de tudo um pouco: viveram isolados, contrataram 
nativos, pagaram por informações, seduziram grupos com 
miçangas, foram ridicularizados, prestaram socorros, 
sentiram-se espiões, traidores, viveram crises de consciência”, 
e no entanto, neste processo “cruzaram oceanos para 
estranhar e reconhecer a alteridade, tornando-se os ingleses, 
africanistas; os franceses, americanistas, os norteamericanos, 
oceanistas”. Na altura da década de 60, houve um momento de 
crise. Foi quando se pensou que a pesquisa de campo 
desapareceria em função do processo de descolonização que 
transformava os “nativos” em cidadãos de nações 
independentes. É quando Lévi-Strauss enfatiza com otimismo 

que à disciplina interessa principalmente as diferenças, que 
nunca seriam eliminadas, fazendo do antropólogo um legítimo 
intermediário dessa relação. No entanto, uma coisa ficaria 
clara nesta situação: a própria pesquisa de campo, longe de ser 
uma fórmula, passaria a ser vista como um fenômeno 
histórico, inserida em um contexto biográfico, político e 
teórico, o que implica diferenças de abordagem dependentes 
do momento histórico. Assim como o trabalho de campo teve 
um início, pode também ter um fim. 

 
Como o advento da antropologia interpretativa nos 

Estados Unidos, a pesquisa de campo tradicional e o modelo 
textual dela derivado, começam a ser amplamente 
questionados. A cultura passa a ser vista não mais como um 
todo coerente e integrado mas como texto e a tarefa da 
antropologia, o exercício de sua interpretação e crítica. É aqui 
que os antropólogos pós-modernos de orientação 
hermenêutica, começam a fazer barulho. Para eles, o modelo 
clássico, desenvolvido no âmbito do que foi chamado 
“encontro colonial”, implicava um ideal de transparência e 
fatualidade na representação do outro, em que o nativo, 
sempre passivo, era submetido a uma autoridade soberana, 
produtora de um texto(etnográfico) e uma voz(autoral) de 
caráter monológicos, que não questionava o caráter da relação 
de poder entre os polos do observador e do observado. A 
alternativa proposta foi a construção de “etnografias 
experimentais”, tendo como modelo o diálogo ou melhor, a 
polifonia. O objetivo final, no que diz respeito ao autor, seria 
fazer com que ele agora se diluísse no texto, minimizando em 
muito a sua presença, dando espaço aos outros, que antes só 
apareciam através dele. Nas palavras de um representante do 
novo modelo:  

“O princípio da produção textual dialógica situa as 
interpretações culturais em diferentes contextos 
intercambiáveis e obriga os escritores a encontrar diversas 
maneiras de apresentar realidades, que são de fato negociadas, 
como intersubjetivas, cheias de poder e incongruentes. Nesta 
visão, “cultura” é algo sempre relacional, uma inscrição de 
processos comunicativos que existem, historicamente, entre 
sujeitos e relações de poder... Assim que o dialogismo e a 
polifonia são reconhecidos como modos de produção textual, 
a autoridade monofônica é questionada, aparecendo como 
uma característica de uma ciência que pretendeu representar 
culturas”. 

 
Note-se então que o antropólogo não se encontra mais 

numa situação privilegiada em relação a produção de 
conhecimentos sobre o outro. Sua posição é relativizada. Ele 
não é mais aquele que re-elabora uma experiência para 
explicitar a realidade de uma cultura com uma abrangência e 
coerência impossíveis para aqueles que a vivem no cotidiano. 
Não é mais um sujeito cognoscente privilegiado, mas igualado 
ao nativo e tem que falar sobre o que os iguala: suas 
experiências cotidianas. O ponto de vista nativo torna-se então 
meta inalcançavel. As vozes são todas equiparadas e o que se 
representa são sujeitos individuais, não papeis sociais. Se os 
etnógrafos clássicos acreditavam que poderiam ir além da 
diversidade das experiência de campo, de modo a reconstruira 
totalidade, os pós-modernos contudo, dão valor de 
objetividade à diversidade, pressupõem sua irredutibilidade e 
negam a possibilidade de reconstruir uma totalidade que dê 
sentido a todas as posições diversas. O que o antropólogo pode 
fazer é inscrever processos de comunicação em que ele é 
apenas uma das muitas vozes. Ele pode evocar, sugerir 
conexões de sentido, provocar, ironizar, mas não descrever 
totalidades culturais. Essa perspectiva inverte o procedimento 
clássico: o autor não se esconde para afirmar sua autoridade 
cientifica, mas se mostra para dispersar sua autoridade.  
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Evidentemente, mudaram as condições em que se faz o 
trabalho de campo e o contexto em que se escreve sobre o 
outro, fazendo com que ficassem cristalinas as famosas 
declarações de Geertz de que agora “somos todos nativos” ou 
de que os antropólogos não estudam aldeias mas em aldeias”. 
Como escreve Caldeira:  

“O desmantelamento dos impérios coloniais, a restruturação 
das relações entre as nações do Primeiro e Terceiro Mundo, e a 
atenção para as sociedades complexas - a dos antropólogos, faz 
com que o antropólogo não se defronte mais com culturas 
isoladas ou semi-isoladas, mas cidadãos de nações que se 
relacionam por complexos caminhos culturais e políticos com a 
nação de onde vem o antropólogo. Ou então defronta membros 
de sua própria sociedade. Essas transformações no 
macrocontexto tem levado ainda a mudanças nos temas 
pesquisados e na maneira de encara-los. Os antropólogos 
contemporâneos se preocupam com transformações, com 
história, com encontros e sincretismos, com práxis e 
comunicação e, principalmente com relações de poder”.   

 
No entanto, uma observação de Mariza Peirano é 

pertinente aqui: se a perspectiva do trabalho de campo 
incomoda, não é porque hoje se enfatiza as relações de poder 
implícitas nessa relação, mas porque simplesmente “o ideal de 
paridade implícito na Introdução aos Argonautas de 1922, foi 
o modelo que vingou”, contra a então chamada antropologia 
de gabinete. A pesquisa de campo entre os trobriandeses 
talvez seja um dos mitos generalizados que as antropologias 
(centrais ou periféricas), partilham no mundo.  

 
De todo modo, as discussões dos pós-modernos têm, a meu 

ver, seu lugar no mundo antropológico contemporâneo. Como 
crítica do positivismo e da ideologia da transparência da 
representação, chamando atenção para o modo como são 
construídos os textos etnográficos, abrindo novas sendas no 
debate incessante sobre o conceito de cultura, provocando 
caminhos experimentais que fazem movimentar os cânones 
rigidamente estabelecidos na disciplina, justamente num 
tempo em que às ciências sociais se apresentam novas formas 
de autoconsciência. No entanto, algumas démarches se 
impõem, como que para pôr as idéias em seu devido lugar, sob 
pena de entrarmos em processos indigestos devido a absorção 
de “alimentos” prontamente embalados, novos universalismos 
que aportam, ou desenvolvimentos perversos, repletos de 
crises existenciais e morais. 

 
Demárches que se impõem 
 
-  A tensão essencial 
A centralidade fundamental do fazer antropológico não 

está, como querem os pós modernos, na relação entre o autor 
individual e as implicações retórico-políticas dos textos que 
escreve, e sim na tensão criativa entre teoria e pesquisa. Essa 
tensão permanente entre o saber acumulado nas disciplina e 
as categorias nativas apresentadas pelos informantes, 
impactam na personalidade total do etnógrafo, fazendo com 
que diferentes culturas se comuniquem na experiência 
singular de uma única pessoa. Ela escreve: “Esta experiência 
não se reduz, no texto etnográfico a uma mera ilustração, mas 
o texto sim, resulta da combinação de uma ambição da 
disciplina, que se vê como universalista e os dados (novos) 
detectados pelo pesquisador em determinado contexto 
etnográfico”. O exemplo dado é claro: “não há teoria 
antropológica de Evans-Pritchard, mas a teoria sobre bruxaria 
que nasceu do confronto entre a bagagem intelectual europeia 
de Evans-Pritchard e o interesse dos Azande em explicar seus 
infortúnios”. Desse modo, a descoberta antropológica já é um 
diálogo, mas não entre indivíduos - pesquisador e nativo, e sim 
entre teoria acumulada e o confronto com uma realidade que 
traz novos desafios para ser compreendida.    

Além do mais, o movimento experimental norte-
americano, está muito bem contextualizado numa crítica 
autorreflexiva de cunho moral e inspiração democrática para 
aqueles que agora acreditam viver em mundo pós-colonial.  

Em antropologias “nativas” como a nossa, que sempre 
estudaram sua própria sociedade, o processo de entender um 
outro que faz parte da nossa própria cultura conduz quase que 
inevitavelmente a pensar criticamente sobre a nossa relação 
com ele e sobre seu lugar na nossa sociedade. Como diz 
Peirano: para nós “as questões morais têm uma conotação 
eminentemente política”. 

 
O questionamento da pesquisa de campo como prática, não 

pode fazer perder essa tensão essencial, segundo Peirano. De 
outro lado, penso que, ao mantermos a centralidade dessa 
tensão, que é o eixo básico da disciplina, não deixamos também 
de recolocar o importante problema da escritura etnográfica 
na base de uma ciência com vocação pluralista, mas sem 
obscurecer a densidade teórica, esta, sim, um exercício 
permanente de verificação da plausibilidade do discurso 
antropológico, que só pode ser feito pela produção de mais 
etnografias. Desse modo, se a posição privilegiada do 
etnógrafo clássico foi relativizada pela nova antropologia, a 
posição experimentalista dos pós-modernos não deixa de ser 
relativizada por uma antropologia que não abre mão daquele 
lado cientifico, sistematizante e generalizante da disciplina. 
Quando resvala para posturas meramente confessionais, auto 
absorventes, naquilo que o próprio Geertz, inspirador maior 
do movimento, chamou de “doença endêmica, que ao invés de 
produzir etnografias, produz diários, reflexões 
metacientíficas, jornalismo cultural, ativismo sociológico 
todos informados por uma sinceridade redentora que não 
passa de esperança fútil e estéril”, a nova antropologia, recai 
naquilo que Gellner, um crítico feroz do relativismo e do 
interpretativismo, aduz como: “uma vez que todo 
conhecimento é dúbio, sendo saturado por 
teoria/etnocêntrico/dominado por paradigma/ligado a 
interesses etc, o autor, angustiado, lutando contra dragões, 
pode escrever o que quiser”. Preocupado com essa espécie de 
“misticismo semiótico” ou “relativismo obscuro”, Gellner, 
arremata: “Precisamos de uma antropologia que não 
transforme a cultura em fetiche, que reconheça com a mesma 
franqueza tanto as limitações coercitivas quanto as 
conceituais, e devemos voltar ao mundo real, que não trata 
mundos conceituais como se fossem autoexplicativos”. 

 
-  Contra o desalento pós-moderno    
A tendência pós-moderna abriu investimentos 

desconstrutivistas por todos os lados. Um deles refere-se à 
perda e ao pânico daí decorrente, do objeto da antropologia: a 
cultura. Em artigo recente, Marshal Sahlins, abre fogo contra o 
que chama “o pessimismo sentimental” que varre o mercado 
anglófono, onde o termo cultura parece estar em franca 
liquidação. Mostrando inúmeros exemplos no mundo de 
“florescimento” ou “intensificação” cultural, em que novas 
formas de vida translocais e neotradicionais, reinventam seu 
próprio passado, subvertendo seu próprio exotismo, tais 
culturas estão, no dizer de Bruno Latour, “transformando a 
antropologia em algo favorável a elas, ‘reantropologizando’, se 
me permitem o termo, inteiras da Terra que se pensava 
fadadas à homogeneidade monótona de um mercado global e 
de um capitalismo desterriorializado (...) Essas culturas, 
tomadas de um novo ímpeto, são fortes demais para que nos 
demoremos sobre nossas infâmias passadas ou nosso atual 
desalento. O que se carece é de uma antropologia disposta a 
assumir seu formidável patrimônio e a levar adiante suas 
muitas e valiosas intuições”.  

 
Celebrando o fenômeno, Sahlins vai dizer que “os povos 

que sobreviveram fisicamente ao assédio colonialista, vem 
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tentando incorporar o sistema mundial a uma ordem ainda 
mais abrangente: seu próprio sistema de mundo. A tarefa da 
antropologia agora é uma só: ao invés de reforçar a ilusão de 
que a resistência dos povos indígenas é um arremedo de 
autenticidade imposto pela “Grande Narrativa” do capitalismo, 
a nossa tarefa agora é a “indigenização da modernidade”. As 
culturas não são ilusões póstumas da pós modernidade, 
nostálgica de um “primitivo” que está sempre desaparecendo, 
mas a nomeação e a distinção de um fenômeno único: a 
organização de experiência e da ação humanas por meios 
simbólicos.  

 
Este é o fenômeno do qual os antropólogos terão sempre 

que dar testemunho. Se as técnicas para compreender as 
culturas classicamente estudadas, não possuem uma 
relevância eterna, a crítica pós-moderna do trabalho de campo 
e da etnografia, não têm como corolário o fim da “cultura”, e 
sim que a cultura assumiu uma variedade de novas 
configurações, nas quais a antropologia deveria aproveitar a 
oportunidade para se renovar, descobrindo novos e inéditos 
padrões da experiência humana. 

 
2.3. Culturas e Línguas Indígenas no Brasil 
 
História do passado de nossos primeiros habitantes10  
  
Falaremos agora sobre a história do passado de nossos 

primeiros habitantes que começa com perdas e danos. Falar 
dos povos e línguas indígenas e de sua dolorosa história, no 
decorrer destes 500 anos de conquista e dominação, remete 
inexoravelmente a números, na maioria das vezes meras 
deduções, mas que têm de comum quantificarem perdas e 
extermínios.  

Assim é que Darcy Ribeiro, em Culturas e línguas indígenas 
do Brasil, estima em 1 milhão população indígena na época da 
chegada da frota de Cabral, que teria baixado para um máximo 
de 100 mil no século XX. Já em O povo brasileiro: a formação e 
o sentido do Brasil, Darcy Ribeiro revê esse cálculo, elevando-o 
para 5 milhões, estimativa um pouco mais condizente aos 
resultados de recentes pesquisas, na região amazônica feitas 
pelos arqueólogos norteamericanos Anna Roosevelt e Michael 
Heckenberger que comprovam ter havido na Amazônia, em 
períodos anteriores à penetração europeia, um povoamento 
extremamente denso em estágio avançado de cultura material 
e organização social. Essas investigações se contrapõem à 
teoria vigorante da adaptação ecológica, pela qual, na época 
pré-cabralina, os grupos indígenas seriam pequenos e 
rarefeitos, com um desenvolvimento limitado pela pobreza do 
ecossistema, o que impediria o crescimento e a concentração 
populacional.  

 
O que aconteceu, no século XVII, com a ocupação da 

Amazônia, foi um processo vertiginoso de extermínio e de 
população. As perdas foram, pois, bem maiores do que as que 
figuram nas estatísticas mais conhecidas.  

Aryon Dall’Igna Rodrigues estima que, às vésperas da 
conquista, eram faladas 1.273 línguas. Hoje o cálculo mais 
difundido é 350 mil pessoas e 206 etnias. São cerca de 180 
línguas, das quais a grande maioria se encontra na região 
amazônica, para uma população que se distribui em 41 
famílias, dois troncos, uma dezena de línguas isoladas. Em 500 
anos, uma perda de cerca de 85%.  

É de surpreender que, apesar da escravidão que lhes foi 
imposta, das entradas e bandeiras, dos descimentos e da 
política colonial de homogeneização, o Brasil, seja, no contexto 
sul-americano, o país com a maior diversidade genética. Por 
outro lado, tem uma das mais baixas concentrações de 

                                                 
10 Texto adaptado de LEITE, Y. Línguas Indígenas Brasileiras e a Esperança de 
um Futuro. UFRJ, Museu Nacional e UGF. 

população por língua. O número de falantes vai de um máximo 
de 20.000 a 10.000 (Guarani, Tikuna, Terena, Makuxi, 
Kaingang) aos dedos de uma mão, quando não resta um único 
e último falante. A densidade populacional média é de menos 
de 200 falantes por língua.  

A descoberta de novos grupos indígenas e as pesquisas que 
se intensificaram após a década dos 80, com a consolidação da 
pós-graduação, têm efeitos marcantes no campo de 
reconstrução da história e classificação genética das línguas 
indígenas brasileiras, pois podem revelar novos 
agrupamentos genéticos, ou novos acréscimos a famílias, ou 
troncos já estabelecidos.  

É da mudança ocorrida na segunda metade do século 
passado, quando linguistas, graças à ação de mestres, como 
José de Oiticica, Joaquim Mattoso Câmara Jr. e Aryon Dall’Igna 
Rodrigues, assumiram a responsabilidade de devolver às 
populações indígenas um pouco do muito que lhes tiramos e 
de construir uma consciência coletiva de nossa 
responsabilidade social, que relatarei a seguir.  

 
Até os anos 60 do século passado, poucas pessoas tinham 

conhecimento de que esse extermínio de populações inteiras 
havia acontecido no decorrer dos 5 séculos que nos 
antecederam. E pouco ou nada se sabia sobre a diversidade 
linguística existente no País. Criara-se o mito de um Brasil 
linguística e culturalmente, homogêneo.  

A negação de um Brasil multilíngue e multicultural tem 
uma longa história que se inicia com a política dos jesuítas e a 
catequização dos povos que aqui habitavam. Segundo Candida 
Drummond Barros et alii (1996), no artigo “A língua geral 
como identidade construída”, o multilingüismo existente na 
província do Grão Pará, era bem conhecido, tanto que Manuel 
da Nóbrega, padre jesuíta, considerava a área uma torre de 
Babel, com um número de línguas muito maior do que a que se 
conhecia através da Bíblia.  

No Tupinambá, a língua mais usada na costa do Brasil, 
havia uma variedade dialetal bem pronunciada. Aryon 
Rodrigues (Op. cit.) chama a atenção (no artigo “Descripción 
del tupinambá en el período colonial: el arte de Anchieta), para 
o fato de que Fernão Cardim, em 1584, mencionou 68 idiomas 
distintos do Tupinambá numa área que corresponde 
aproximadamente aos atuais Estados de Sergipe, Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro.  

Nos tempos atuais, podemos evocar o cartão postal das 
etnias indígenas brasileiras. Refiro-me à região conhecida 
como Alto Xingu, ao norte do Estado de Mato Grosso onde 
vivem nove etnias que falam línguas geneticamente distintas 
(Tupi, Karib, Arawak) e que participam de uma mesma rede de 
intensas relações rituais e matrimoniais.  

A supremacia do Tupinambá como língua de instrução, 
num quadro complexo como o relatado, poderia talvez ser 
explicada pela sua expansão geográfica. No entanto, os 
motivos para uma única língua prevalecer, em meio de 
tamanha diversidade genética, são de ordem bem diferente. 
Como ressalta o já mencionado artigo de Barros et al, a 
multiplicidade de línguas era um empecilho à conversão, e 
todas deveriam ser reduzidas a uma só, de preferência a mais 
comum e a mais usada por um maior número de falantes, isto 
é, a mais geral.  

  
Esta política de institucionalização de uma língua indígena 

como geral foi parte de uma política indigenista colonial que 
estabeleceu uma categoria de “índio”, que não existia no 
mundo pré-colonial. Índio era uma categoria superétnica, 
reduzidas as diferenças dos grupos a um modelo único 
aplicado a toda a população indígena. A categoria índio 
marcava a oposição entre o colonizador e o colonizado. 
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Mantinha a alteridade cultural em relação ao colonizador, 
porém sem recuperar o étnico, ou seja, as especificidades 
próprias de cada grupo como unidade político-econômica.  

  
Para a maior eficácia da prática da conversão e 

homogeneização linguística, era necessário estabelecer mais 
dicotomias, que lançassem as sementes de um julgamento 
valorativo positivo dos convertidos: língua boa/língua ruim, 
índios mansos/índios bravos, tupi/tapuia.  

A política posta em prática pelos jesuítas, com o apoio da 
Coroa, tirou dos índios seus costumes, suas terras, sua 
cosmologia, sua música e sua língua. A uma diversidade 
condenada, impôs lhes uma homogeneidade, cujo objetivo era 
manter a unidade do território conquistado.  

Essas populações, segundo Gândalvo sem fé, nem lei, nem 
rei – porque em tupinambá não há f, r e l –, deveriam passar a 
ter só uma fé, uma só lei e um só rei. Estavam, assim, lançadas 
as bases para um imaginário de uma Terra Brasílica linguística 
e culturalmente homogênea.  

É somente no século XIX que se começa a descobrir a 
diversidade e o multilingüismo do Brasil e se inicia a 
documentação mais ampla dessas línguas. Do período colonial 
só restaram publicadas três gramáticas: duas sobre o 
Tupinambá – a de Anchieta (1595) e a de Luiz Figueira (1687) 
– e a de Luís Mamiani sobre a língua Kiriri (1699), um 
catecismo em tupinambá (Ibidem) e um catecismo na língua 
Manau.  

 
Com a expulsão dos jesuítas e fechadas as Missões, no 

século XIX entram em cena os viajantes que aqui vinham em 
expedições para o estudo da fauna, flora, rios e montanhas 
deste imenso país, ainda tão desconhecido. E em sua longa 
caminhada por regiões longínquas, encontravam grupos 
indígenas e, embora sem formação em fonética ou em teorias 
gramaticais, registravam suas línguas, legando-nos 
vocabulários, algumas frases, e excertos gramaticais.  

Sobressaem-se, neste período, os pesquisadores alemães 
Carl Friedrich Phil von Martius, Karl von den Steinen, Theodor 
Koch Grünberg, Paul Ehrenreich. e Curt Unkel que, ao se 
naturalizar brasileiro, acrescentou a seu nome alemão Curt 
Unkel, o sobrenome que lhe foi dado pelos Apapokuva Guarani, 
Nimuendaju “ aquele que fez sua morada entre nós” E assim se 
tornou Curt Unkel Nimuendaju, autor do Mapa Etno-histórico, 
um monumental trabalho no qual se encontram o nome da 
etnia encontrado nas documentações existentes para cada 
língua indígena com o ano em que foram feitas, sendo, assim, 
possível reconstruir a história das migrações e ocupações de 
territórios das populações indígenas.  

Uma figura ímpar, pela originalidade de sua metodologia 
de trabalho e pela qualidade do material que legou, é 
Capistrano de Abreu e sua gramática Kaxinawá (Pano), 
entusiasticamente elogiada por Paul Garvin (1946), Mattoso 
Camara (1965) e Mario A. Perini (1997), em artigo intitulado 
“Um Prometeu da linguística brasileira”.  

Recentemente a obra de Capistrano foi alvo de uma 
exegese feita por Christino (2006) em sua tese de doutorado A 
rede de Capistrano de Abreu (1853-1927): uma análise 
historiográfica do rã-txa-hu-ni-ku-~i em face da sul-
americanística dos anos 18901929.  

Capistrano não fez viagens, não se deslocou, nem 
participou de expedições. Trabalhou em sua casa, com um 
empregado Kaxinawá.  

 
As principais famílias linguísticas brasileiras foram 

delineadas nessa época: Tupi, Jê, Pano, Karib. O encontro com 
a diversidade e com o pluralismo foi fruto do trabalho, de 
esmero e acuidadade de não-especialistas em linguística: Curt 
Unkel Nimuendaju era autodidata, von Martius, botânico e 
farmacêutico, von den Steinen tinha sua formação básica em 
medicina com especialização em psiquiatria, KochGrünberg, 

era formado em filologia clássica e Capistrano de Abreu era 
historiador.  

A documentação que fizeram, sem dúvida, muitas vezes 
deixa a desejar quanto ao registro fonético e à interpretação 
de formas. Porém seu valor factual histórico é inestimável, pois 
algumas delas têm mais de 100 anos. Os povos indígenas não 
têm uma história escrita, nem documentos antigos. São esses 
trabalhos, quer de conteúdo etnológico, quer lingüístico, que 
lhes dão profundidade histórica e permitem, por comparação 
com os dados atuais, reconstruir um estágio mais anterior e 
depreender, com maior certeza, processos de mudanças, quer 
espaciais, quer linguísticas.  

 
Os estudos sobre o Tupi, como a língua indígena falada no 

País, perduraram por muito tempo, embora tenham assumido 
outra forma, qual seja, a de verificar sua influência no 
português do Brasil.  

Criou-se a tradição de que estudar as línguas indígenas era 
listar os empréstimos vocabulares do tupi e sua adaptação ao 
português (“peteca” do tupi petek, “quarar” – por ao sol – do 
tupi kwara – “sol” –, “jacaré” do tupi yaka´ré, “arara”, “cururu” 
– tipo de sapo. Os topônimos também foram objeto de estudo, 
por exemplo, “Itacoatiara” – pedra pintada –, “Araçatuba” – 
lugar que tem muito araçá (goiaba grande, denominação para 
a goiaba que persiste até hoje na Bahia e tyb – plantação 
abundância).   

Vários foram os apelos feitos por linguistas da necessidade 
urgente de um programa de pesquisa das línguas indígenas 
brasileiras, uma vez que havia o sério perigo de sua extinção, 
o que poderia significar também a extinção física do grupo.  

A institucionalização do campo de estudos de línguas 
indígenas era ainda baixa no começo dos anos 80. Dominava, 
ainda, o Summer Institute of Linguistics (SIL), hoje 
cognominado, International Institute of Linguistics, e seu 
modelo e metodologia para a pesquisa de campo. A esta 
instituição havia sido entregue, a partir do final dos anos 50, a 
gigantesca tarefa de acumular conhecimentos sobre as línguas 
indígenas no Brasil. O SIL trouxe não só os missionários-
linguistas, mas também o modelo padronizado de como se 
deveria fazer a pesquisa de campo e de como deveriam ser 
apresentadas as descrições e análises. Na tentativa de 
inovação, a história se repetia: trocava-se documentação 
linguística de povos conquistados pela salvação de suas almas. 
Além disso seu principal objetivo era traduzir a Bíblia para as 
línguas indígenas, cuja finalidade era, mais uma vez, substituir 
seus mitos, seus costumes e suas concepções do mundo.  

 
O fim das alianças entre o SIL e instituições acadêmicas e 

governamentais brasileiras, no final dos anos 70 e início dos 
anos 80, coincidiu com a consolidação da pós-graduação nas 
universidades Iniciou-se uma nova era e tornaram-se 
possíveis novos rumos na documentação e descrição das 
línguas indígenas brasileiras. A linguística conquistava a sua 
autonomia, no Museu Nacional da Universidade, Federal do 
Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Universidade de Brasília, 
na Universidade de Campinas. Aos poucos, se constitui um 
corpo docente capacitado e, mais do que isso, com formação 
teórica diversificada.   

Um mero exame da produção em línguas indígenas nos 
últimos quinze anos e das dissertações e teses oriundas dos 
programas de pós-graduação mostra, de imediato, uma salutar 
mudança: a destupinização tão almejada se efetivou, o molde 
hegemônico de descrição esvaiu-se e a diversidade teórica 
instalou-se.  

Novos centros de pesquisa surgiram nas Universidades 
Federais de Goiás, do Pará, de Pernambuco, do Amazonas, de 
Alagoas, na Universidade de São Paulo, na Universidade 
Estadual de Londrina, no Museu Paraense Emilio Goeldi.  

Lucy Seki (1999 e 2000a) apresentou um levantamento, 
ainda parcialmente inédito, que abrange tanto os artigos 
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publicados, as comunicações em congresso, encontros, 
seminários, quanto às dissertações de mestrado e teses de 
doutorados realizadas no país e no exterior, cobrindo o 
período de 1.960 até meados dos anos noventa. Desse 
levantamento constam 400 títulos de trabalhos publicados, em 
periódicos nacionais e estrangeiros, sem contar as 
comunicações a congressos, simpósios, seminários e 
encontros, ainda não publicados, mas que circulam entre os 
especialistas. Além disso, temos 107 dissertações de mestrado, 
das quais 5 foram feitas no exterior e 44 de doutorado, das 
quais 16 foram defendidas no exterior.  

 
Novas pesquisas se acumulam, em quantidade e qualidade 

maiores, a partir do começo deste novo século. A Gramática do 
Kamaiurá reinaugura, em bases modernas, o estudo descritivo 
das línguas tupi-guarani. O avanço é grande e o campo está em 
plena efervescência. Observe-se, porém, que apesar de se estar 
lidando com línguas até bem recentemente ágrafas que se 
caracterizam, portanto, pela oralidade, não se tem notícia de 
arquivos institucionais sonoros, ou mesmo, iniciativas de 
arquivos abertos para consulta ao público, inclusive aos índios, 
onde a documentação já existente possa ser consultada. Um 
novo campo se abre com novas ferramentas e novos conceitos 
de trabalho de campo para a documentação linguística. À 
tarefa clássica de produzir gramáticas e léxicos de uma 
determinada língua (ou variante), se acrescenta, agora, a de 
coletar amostras amplas de eventos e de gêneros de fala, em 
áudio e em vídeo. Começam a ser construídos arquivos e 
acervos digitais e multimídia que serão abertos para a consulta 
pública e, sobretudo, para o uso e à participação ativa das 
comunidades de falantes ou de ex-falantes. Acervos existentes 
e inaccessíveis, à beira, eles mesmos, da extinção, às vezes 
guardando dados e informações preciosos e únicos, podem ser 
‘salvos’, postos, assim, à disposição dos falantes e de seus 
descendentes.  

Também ampliaram-se as fontes de financiamento para as 
pesquisas. As línguas indígenas são hoje consideradas 
patrimônio imaterial da humanidade. É dever de todos salvá-
las e mantê-las. Hoje as Fundações de Amparo à Pesquisa, a 
Petrobrás e o CNPq, com sua dotação mensal aos bolsistas de 
produtividade em pesquisa para gastos referentes ao projeto 
para o financiamento de viagens, material de consumo, livros 
e material necessário para a execução da pesquisa, como 
gravadores, máquinas digitais para a gravação no campo, 
também nos permitem um registro mais acurado da língua 
indígena em todas as suas manifestações.  

O mais importante é que os próprios falantes estão se 
transformando em pesquisadores, muitos já formados em 
Universidades que abriram suas portas e têm projetos 
especiais de formação de professores indígenas com 3.º grau.  

 
Em 2003, Josimar Xawapare’ymi Tapirapé, formado em 

magistério indígena e professor da Escola Estadual Tapi’itãwa, 
situada na aldeia de mesmo nome, em Confresa a 1.165 km da 
Capital de Mato Grosso foi premiado pela Fundação Victor 
Civitas (São Paulo), na categoria Educação e Línguas Indígenas 
por seu trabalho de recuperação do léxico tapirapé. Na 
cerimônia de entrega dos prêmios em São Paulo, compareceu 
formalmente vestido ao modo dos brancos, mas na face estava 
desenhada, com tinta de genipapo, sua marca tribal. Seguia, 
assim, a etiqueta de seus hospedeiros, mas matinha sua 
identidade étnica. Em entrevista em vídeo feito na aldeia disse: 
“Faço todo esse trabalho na Escola bilíngue porque não quero 
mais ver um tapirapé assinando com o dedão”. E acrescentou 
“O português é nossa segunda língua”. “Não podemos deixar de 
falar a nossa língua”.  

 
No congresso internacional intitulado Semantics of 

underrepresented languages (SULA 4), realizado na 
Universidade de São Paulo nos dias 25e 26 de maio deste ano, 

o professor Mutuá Mehináku Kuikuro foi convidado a fazer 
uma conferência a qual deu o título Primeiros contatos: meu 
avô e a linguística e apresentou em coautoria com Bruna 
Franchetto a comunicação Formas e conceitos da pluralidade 
em Kuikuro. Mutuá é candidato a uma bolsa da Fundação 
Ford/ Fundação Carlos Chagas no âmbito do Programa de 
Ação Afirmativa ao Mestrado em Linguística com projeto sobre 
neologismos em Kuikuro. Assim, aos poucos, apesar da 
discriminação e do preconceito que ainda existem nas cidades 
circunvizinhas, diminuem-se o medo de brancos e a vergonha 
de ser índio.  

No entanto, serão essas ações afirmativas suficientes para 
afastar definitivamente os perigos de extinção? Em 1992, 
Michael Krause lançou um alerta para o mundo, ao afirma, com 
base em rigoroso levantamento, que, no século XXI, 3.000 das 
6.000 línguas existentes no mundo desaparecerão e 2.400 
estarão perto da extinção. Apenas 600, ou seja 10%, se 
encontram seguras, a salvo. Em 1998, Ken Hale vaticina que, 
no século XXI, a categoria "língua" incluirá somente aquelas 
faladas por, no mínimo, 100.000 pessoas. Isso significa que 90 
% das línguas do planeta estão em perigo; pelo menos 20% – 
ou talvez 50% – das línguas já estão agonizando. Uma língua 
agonizante ou "em perigo" é, tipicamente, uma língua local, 
minoritária, e em uma situação de ruptura geracional: onde, se 
os pais ainda falam com seus próprios pais suas línguas 
maternas, já não o fazem mais com seus próprios filhos, que 
abandonam definitivamente o uso da língua nativa, destinada 
à morte dentro de um século, a menos que algo aconteça para 
a sua revitalização.  

 
Se nosso objetivo e missão é evitar que as línguas indígenas 

escapem de uma futura extinção precisamos de dados 
controlados e confiáveis que nos permitam dar graus de 
prioridade às que correm maior perigo, devido ao seu 
reduzido número de falantes.  

Porém a ausência de dados quantitativos comparáveis e 
definidos persiste até hoje. Vimos que as pesquisas 
arqueológicas tornam as estimativas de 1 milhão ou mesmo de 
5 milhões para a população pré-cabralina muito baixas. Nas 
quantificações atuais, na maioria das vezes, os números se 
referem ao número de pessoas e não aos de falantes da língua. 
Além disso, porém, os critérios para a inclusão na categoria 
“índio” e para a diferença entre língua e dialeto variam de 
autor para autor, e nem sempre estão explicitados.  

 
É bom ressaltar que sabemos que há, pelo menos, 33 

línguas ameaçadas de extinção iminente por terem de 2 a 15 
falantes e ainda cerca de 50 grupos sem contato.  

Temos uma grande tarefa pela frente e em condições 
realmente favoráveis. Longe estamos dos séculos que nos 
antecederam. O progresso foi rápido  

Por que devemos salvar essas línguas e preservá-las e 
revitaliza-las? A perda de uma língua, sem documentação, e da 
diversidade linguística é irreversível, pois diminui as 
possibilidades de uma reconstrução mais completa da pré-
história linguística e também de determinar a natureza, o 
leque e os limites das possibilidades linguísticas humanas, 
tanto em termos de estrutura, quanto em termos de 
comportamento comunicativo ou de expressão e criatividade 
poética. Mais graves e mais complexas são as consequências da 
perda linguística para as populações indígenas, minoritárias e 
sitiadas. Se a relação entre identidade linguística e identidade 
étnica, cultural e política é complexa – não sendo elas 
redutíveis uma à outra, como mostram os povos indígenas do 
nordeste – não há dúvida quanto às consequências da agonia e 
desaparecimento de uma língua, com relação à perda da saúde 
intelectual do seu povo, das tradições orais, das formas 
artísticas (poética, cantos, oratória), dos conhecimentos, de 
perspectivas ontológicas e cosmológicas. Certamente 
diversidade linguística e diversidade cultural podem ser 
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equacionadas e, nesse sentido, a perda linguística é uma 
catástrofe local e para toda a humanidade.  

 
A tarefa dos linguistas que se dedicam a essa área de 

conhecimento é, pois, gigantesca: formar pessoal capacitado 
para cumprir essa missão, tanto professores e pesquisadores 
indígenas, quanto membros da academia, realizar um 
levantamento que possibilite priorizar as ações mais urgentes, 
registrar essas línguas em todos os seus aspectos, e procurar 
financiamento para que todos esses registros sejam postos à 
disposição de seus verdadeiros donos.  

A saída que vejo trabalhar lado a lado com nossos colegas 
indígenas para que eles sejam os atores principais e nós 
passemos a meros coadjuvantes. Quero viver o bastante para 
ver a passagem definitiva do bastão do conhecimento. 

 

 
 
Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, 

de propriedade da União, habitada por um ou mais povos 
indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades produtivas, 
imprescindível à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária 
e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista de 
propriedade privada. 

O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação 
tradicional configura-se como um direito originário e, 
consequentemente, o procedimento administrativo de 
demarcação de terras indígenas se reveste de natureza 
meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não é 
criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de 
requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição 
Federal de 1988. 

Ademais, por se tratar de um bem da União, a terra 
indígena é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela 
são imprescritíveis. As terras indígenas são o suporte do 
modo de vida diferenciado e insubstituível dos cerca de 300 
povos indígenas que habitam, hoje, o Brasil. 

 
Quantas são e onde se localizam? Atualmente existem 462 

terras indígenas regularizada que representam cerca de 
12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, 
com concentração na Amazônia Legal. Tal concentração é 
resultado do processo de reconhecimento dessas terras 
indígenas, iniciadas pela Funai, principalmente, durante a 
década de 1980, no âmbito da política de integração nacional 
e consolidação da fronteira econômica do Norte e Noroeste do 
País. 

 

 

Nesse contexto, inaugurou-se um novo marco 
constitucional que impôs ao Estado o dever de demarcar as 
terras indígenas, considerando os espaços necessários ao 
modo de vida tradicional, culminando, na década de 1990, no 
reconhecimento de terras indígenas na Amazônia Legal, como 
as terras indígenas Yanomami (AM/RR) e Raposa Serra do Sol 
(RR). 

Nas demais regiões do país, caracterizadas por avançado 
processo de colonização e exploração econômica e cuja malha 
fundiária é mais intrincada, os povos indígenas conseguiram 
manter a posse em áreas geralmente diminutas e esparsas, 
muitas das quais foram reconhecidas pelo Serviço de Proteção 
aos Índios (SPI) entre 1910 e 1967, desconsiderando, contudo, 
os requisitos necessários para reprodução física e cultural dos 
Povos Indígenas, como é o caso das áreas ocupadas pelos 
povos indígenas no Mato Grosso do Sul, em especial os Guarani 
Kaiowá. 

Essa realidade, verificada principalmente nas regiões 
Nordeste, Sudeste e Sul, além do estado do Mato Grosso do Sul, 
expressa uma situação de confinamento territorial e de 
permanente restrição dos modos de vida indígena, onde se 
constata a existência de um alto contingente populacional de 
povos indígenas vivendo, em muitos casos, em áreas diminutas 
ou sem terras demarcadas. 

É justamente nessas regiões que se verifica atualmente a 
maior ocorrência de conflitos fundiários e disputas pela terra, 
impondo ao Estado brasileiro o desafio de promover as 
demarcações das terras indígenas, sem desconsiderar as 
especificidades do processo de colonização, ocupação e 
titulação nessas regiões, contribuindo com ordenamento 
territorial e para a redução de conflitos. 

 

 
 
Sublinhe-se que aproximadamente 8% das 426 terras 

indígenas tradicionalmente ocupadas já regularizadas, 
inclusive algumas com presença de índios isolados e de 
recente contato, não se encontram na posse plena das 
comunidades indígenas, o que também impõe desafios a 
diversos órgãos do Governo Federal para a efetivação dos 
direitos territoriais indígenas, para que se proteja 
devidamente esse singular patrimônio do Brasil e da 
humanidade. 

 
A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 

povos indígenas se constitui com uma das principais 
obrigações impostas ao estado brasileiro pela Constituição 
Federal de 1988. No entanto, existem outros formatos de 
regularização fundiária de terras indígenas, além das 
tradicionalmente ocupadas, como as reservas indígenas e as 
terras dominiais. Existe também a figura da interdição de área 
para proteção de povos indígenas isolados. 

 
 
 

3. Terras indígenas. 3.1. 
Organização política das 

comunidades. 3.2. 
Movimentos indígenas. 
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Modalidades de Terras Indígenas 
Nos termos da legislação vigente (CF/88, Lei 6001/73 – 

Estatuto do Índio, Decreto n.º1775/96), as terras indígenas 
podem ser classificadas nas seguintes modalidades: 

1. Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São 
as terras indígenas de que trata o art. 231 da Constituição 
Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo 
processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 
1775/96. 

De acordo com a Constituição Federal vigente, os povos 
indígenas detêm o direito originário e o usufruto exclusivo 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

As fases do procedimento demarcatório das terras 
tradicionalmente ocupadas, abaixo descritas, são definidas por 
Decreto da Presidência da República e atualmente consistem 
em: 

a) Em estudo: Realização dos estudos antropológicos, 
históricos, fundiários, cartográficos e ambientais, que 
fundamentam a identificação e a delimitação da terra indígena. 

 
b) Delimitadas: Terras que tiveram os estudos aprovados 

pela Presidência da Funai, com a sua conclusão publicada no 
Diário Oficial da União e do Estado, e que se encontram na fase 
do contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério 
da Justiça, para decisão acerca da expedição de Portaria 
Declaratória da posse tradicional indígena. 

c) Declaradas: Terras que obtiveram a expedição da 
Portaria Declaratória pelo Ministro da Justiça e estão 
autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com a 
materialização dos marcos e georreferenciamento.  

d) Homologadas: Terras que possuem os seus limites 
materializados e georreferenciados, cuja demarcação 
administrativa foi homologada por decreto Presidencial.  

e) Regularizadas: Terras que, após o decreto de 
homologação, foram registradas em Cartório em nome da 
União e na Secretaria do Patrimônio da União. 

f) Interditadas: Áreas Interditadas, com restrições de uso e 
ingresso de terceiros, para a proteção de povos indígenas 
isolados. 

 
2. Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, 

adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à 
posse permanente dos povos indígenas. São terras que 
também pertencem ao patrimônio da União, mas não se 
confundem com as terras de ocupação tradicional. Existem 
terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos 
estados-membros, principalmente durante a primeira metade 
do século XX, que são reconhecidas como de ocupação 
tradicional.  

A União poderá estabelecer, em qualquer parte do 
território nacional, áreas destinadas a posse e ocupação pelos 
povos indígenas, onde possam viver e obter meios de 
subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas 
naturais, garantindo-se as condições de sua reprodução física 
e cultural.   

 Para constituição das Reservas Indígenas, adotam-se as 
seguintes etapas do processo de regularização fundiária: 

a) Encaminhadas com Reserva Indígena (RI): Áreas que se 
encontram em procedimento administrativo visando sua 
aquisição (compra direta, desapropriação ou doação).  

b) Regularizadas: Áreas adquiridas que possuem registro 
em Cartório em nome da União e que se destinam a posse e 
usufruto exclusivos dos povos indígenas. * inclue-se neste 
item, a área Dominial 

 
3.Terras Dominiais: São as terras de propriedade das 

comunidades indígenas, havidas, por qualquer das formas de 
aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

                                                 
11 Fonte: Funai (Fundação Nacional do Índio). 

4. Interditadas: São áreas interditadas pela Funai para 
proteção dos povos e grupos indígenas isolados, com o 
estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de 
terceiros na área. A interdição da área pode ser realizada 
concomitantemente ou não com o processo de demarcação, 
disciplinado pelo Decreto n.º 1775/9611. 

 
 3.1. Organização política das comunidades.  
3.2. Movimentos indígenas. 
 
Há 100 anos o Estado brasileiro criou o Serviço de 

Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais 
(SPILTN), a primeira estrutura organizacional responsável por 
uma política indigenista oficial. A Fundação Nacional do Índio 
– Funai, hoje vinculada ao Ministério da Justiça, tem suas 
origens relacionadas com a criação do extinto SPILTN, mais 
tarde denominado apenas Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI). 

Criado pelo Decreto-Lei n.º 8.072, de 20 de junho de 1910, 
o SPI teve como objetivo ser o órgão do Governo Federal 
encarregado de executar a política indigenista. Sua principal 
finalidade era proteger os índios e, ao mesmo tempo, 
assegurar a implementação de uma estratégia de ocupação 
territorial do país. A criação do SPI modificou profundamente 
a abordagem da questão indígena no Brasil. 

Com este a Igreja deixou de ter a hegemonia no tocante ao 
trabalho de assistência junto aos índios, de modo que a política 
de catequese passou a coexistir com a política de proteção por 
parte do Estado. Além disso, buscou-se centralizar a política 
indigenista, reduzindo o papel que os estados 
desempenhavam em relação às decisões sobre o destino dos 
povos indígenas. 

A criação do SPI buscou modificar o quadro que vinha se 
delineando desde o final do século XIX. Nesse período, eventos 
relevantes, como a independência política do Brasil e o 
advento da monarquia, não trouxeram mudanças 
significativas à política indigenista. Esta continuou a ser 
realizada nos mesmos moldes do Período Colonial, ou seja, 
com base na criação e manutenção de aldeias indígenas, tendo 
a catequese como principal instrumento, inclusive com a 
participação de um leque maior de congregações religiosas. 

 A primeira Constituição, de 1824, ignorou completamente 
a existência das sociedades indígenas, prevalecendo uma 
concepção da sociedade brasileira como sendo homogênea. 
Consequentemente, não reconheceu a diversidade étnica e 
cultural do país e estabeleceu como sendo de competência das 
Assembleias das Províncias a tarefa de promover a catequese 
e de agrupar os índios em estabelecimentos coloniais, o que 
acarretou impactos significativos sobre as terras ocupadas. 

No início do século XX, constatou-se que a catequese 
missionária não havia conseguido converter os índios, 
defender seus territórios contra invasores, nem impedir seu 
extermínio, seja em decorrência das doenças que os 
contagiavam, seja promovido por matadores profissionais que 
eram contratados para abrir caminho à imigração e à 
especulação de terras. 

Essa situação foi agravada pelos trabalhos de abertura da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que atravessava o 
território dos Kaingang, no estado de São Paulo, 
desencadeando uma disputa armada entre estes índios e os 
trabalhadores da estrada. No Espírito Santo e em Minas Gerais, 
eram os Botocudo que lutavam para impedir a invasão de suas 
terras por colonos. 

 Com a chegada de imigrantes europeus aos estados do Sul 
do País, sobretudo Santa Catarina e Paraná, acenderam-se as 
disputas por terras entre esses colonos e os índios que lá 
habitavam. A principal tarefa do SPI foi "pacificar" os povos 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Indigenismo 21 

indígenas em luta contra segmentos da sociedade nacional, o 
que ocorria em diversos pontos do território brasileiro. 

O então coronel Cândido Rondon foi convidado para dirigir 
o novo órgão, em reconhecimento às suas experiências no 
interior do país e seus contatos pacíficos com vários povos 
indígenas. 

Mais de meio século depois, a Funai foi criada por meio da 
Lei n.º 5.371 de 5/12/1967 em substituição ao SPI. Esta 
decisão governamental foi tomada num momento histórico em 
que predominavam, ainda, as ideias evolucionistas sobre a 
humanidade e o seu desenvolvimento através de estágios. Esta 
ideologia de caráter etnocêntrico influenciou a visão 
governamental, sendo que a Constituição vigente naquela 
época estabelecia a figura jurídica da tutela e considerava os 
índios como "relativamente incapazes". 

Mesmo reconhecendo a diversidade cultural entre as 
muitas sociedades indígenas, a Funai tinha o papel de integrá-
las, de maneira harmoniosa, na sociedade nacional. 
Considerava-se que essas sociedades precisavam "evoluir" 
rapidamente, até serem integradas, o que é considerado na 
prática como uma negação da riqueza da diversidade cultural. 

Posteriormente, com a edição da Lei n.º 6.001 de 
19/12/1973 (conhecida como Estatuto do Índio) se 
formalizaram os procedimentos a serem adotados pela Funai 
para proteger e assistir as populações indígenas, inclusive no 
que diz respeito à definição de suas terras e ao processo de 
regularização fundiária. O Estatuto do Índio representou um 
avanço em relação à política indigenista praticada, 
estabelecendo novos referenciais no que diz respeito à 
definição das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios. 

O Estatuto também assegurou aos índios seu acesso ao 
quadro de pessoal da Funai, como forma de lhes possibilitar a 
participação efetiva na implementação de programas e 
projetos destinados às suas comunidades. 

Entretanto, a nova política indigenista continuou ambígua 
no que se refere ao reconhecimento da especificidade cultural 
dos índios, pois propunha se a proteger as diferentes culturas 
indígenas ao mesmo tempo em que objetivava sua integração 
na sociedade brasileira. Mesmo com os avanços alcançados na 
abordagem da questão indígena, a função de tutela continuou 
sendo exercida pelo Estado reforçando a relação paternalista 
e intervencionista deste para com as sociedades indígenas, 
mantendo-as submissas e dependentes.  

 
Contexto atual 
 
O processo de democratização do Estado brasileiro, 

durante a década de 1980, permitiu e incentivou a ampla 
discussão da chamada "questão indígena" pela sociedade civil 
e pelos próprios índios, que começaram a se conscientizar e a 
se organizar politicamente, num processo de participação 
crescente nos assuntos de seu interesse. 

Nas discussões e atividades políticas que envolveram o 
período de elaboração da Constituição, promulgada em 1988, 
foi intensa a atuação de entidades civis dedicadas à causa 
indígena, bem como de entidades constituídas pelos próprios 
índios. 

A Constituição de 1988 instaurou um novo marco 
conceitual, substituindo o modelo político pautado nas noções 
de tutela e de assistencialismo por um modelo que afirma a 
pluralidade étnica como direito e estabelece relações 
protetoras e promotoras de direitos entre o Estado e 
comunidades indígenas brasileiras. Além disso, estabeleceu o 
prazo de cinco anos para que todas as terras indígenas (TIs) 
do país fossem demarcadas. Assim, estas mudanças de visão, 
de abordagem e dos princípios que devem orientar a ação do 
Estado exigiram uma reformulação dos seus mecanismos de 
ação relativos às populações indígenas. 

Porém, a demora na regulamentação do texto 
constitucional e na efetivação das imprescindíveis mudanças 

não permitiu o cumprimento do prazo supracitado, mas 
continua permitindo e facilitando a permanência da antiga 
política e, em muitos casos, da visão do início do século XX Em 
seus mais de 40 anos de existência, a Funai foi objeto de 
diversas iniciativas de reforma administrativa que foram 
limitadas pela falta de estabilidade institucional e pela 
insuficiente decisão política de promover as mudanças 
necessárias em atenção aos preceitos da Constituição e da base 
legal vigente. 

Em pleno início do Século XXI, os desafios existentes não 
somente estão centrados nessa tarefa, mas incluem a 
necessidade de ajustar a estrutura do Estado para a 
abordagem da temática indígena ao contexto social, político e 
econômico atual. Esses desafios, vinculados ao processo de 
desenvolvimento do país promovido pela ação dos programas 
governamentais, dos investimentos privados e da ação da 
sociedade como um todo no marco da consolidação da 
democratização, exige uma Funai ágil, moderna e de atuação 
estratégica que possa cumprir com as suas atribuições e 
atender melhor às necessidades e aspirações das populações 
indígenas. 

 
Desafios 
 
Um dos maiores desafios da política indigenista brasileira, 

é melhorar a integração e sinergia das ações do governo 
federal em parceria com estados, municípios e sociedade civil, 
com vistas a maior eficiência e eficácia das políticas, Passados 
mais de 20 anos da promulgação da Constituição, ainda 
persistem situações de conflito que tornam vulneráveis os 
povos indígenas e suas terras, invadidas por madeireiros, 
garimpeiros, atividades agropecuárias ilegais, entre outras, 
decorrentes do processo de expansão econômica do país nos 
últimos anos, sobretudo na Amazônia Legal. 

O governo federal tem empenhado grande esforço para 
atacar essa questão, planejando e operando um sistema 
articulado de monitoramento territorial e ambiental dessas 
terras, como também promovendo, em parceria com outros 
órgãos de governo, organizações não governamentais e com a 
participação indígena, projetos de gestão territorial. 

 Ao lado disso, a Funai desenvolveu um conjunto de 
procedimentos de proteção dos direitos indígenas, 
coordenando o componente indígena que integra os estudos 
de impacto ambiental em processos de licenciamentos 
ambientais de empreendimentos como hidrelétricas, rodovias, 
linhas de transmissão e distribuição, etc. 

Para dar conta desses novos desafios, o Governo Federal 
deu início a uma ampla reformulação da política indigenista 
com a reestruturação da Funai, a criação da Comissão Nacional 
de Política Indigenista – CNPI e dos Comitês Regionais 
paritários, espaços políticos estratégicos do protagonismo dos 
indígenas junto ao governo. 

A Funai implantou um Centro de Formação Indigenista em 
Brasília e ampliou seu quadro de servidores, qualificando e 
ampliando sua capilaridade, respeitando as territorialidades 
indígenas e os contextos regionais com gestão participativa. 

Nacionalmente, a CNPI constitui se no mais relevante 
espaço de articulação e concertação de políticas públicas 
voltadas aos povos indígenas, envolvendo vários órgãos do 
governo federal e representantes indígenas de todas as regiões 
do país. 

Mais recentemente o governo federal criou a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena no âmbito do Ministério da Saúde, 
de modo a conferir maior eficácia ao Subsistema de Saúde 
Indígena do SUS. Na última década, a proteção e a promoção 
dos direitos dos povos indígenas se tornou a base fundamental 
de atuação do Estado, e os esforços centraram-se na superação 
de paradigmas conceituais de tutela e assistencialismo que 
historicamente referenciaram as ações governamentais com 
os povos indígenas no Brasil. 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Indigenismo 22 

Com esse propósito, um conjunto de políticas e ações de 
longo prazo foi desenvolvido, com destaque para o Programa 
Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, 
componente do Plano Plurianual do governo federal, 
coordenado pela Funai desde 2008 com uma perspectiva de 
articulação e transversalidade das políticas públicas, e para 
Política Nacional de Gestão e Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas – PNGATI, instituída pelo Decreto n.º 7747, de 05 de 
junho de 2012. 

 
1. A POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO 

DOS POVOS INDÍGENAS - PNPPPI 
 
Embora a institucionalização de políticas públicas voltadas 

para os povos indígenas seja bastante antiga, nos últimos anos, 
temos observado um intenso fenômeno de desconcentração 
de ações referentes à pauta, o que pressupõe o 
compartilhamento, entre Ministérios e órgãos federais, das 
responsabilidades pela execução e monitoramento das 
políticas de promoção e proteção dos direitos dos povos 
indígenas; e de descentralização, que significa a repartição de 
competências entre União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal. 

  
Tais fenômenos de desconcentração e descentralização da 

política indigenista podem ser observados na análise da 
legislação aplicável à temática indígena. 
Exemplificativamente, citamos: 

a) Acerca da educação voltada para os povos indígenas: Lei 
nº 9394/1996, Lei nº 10172/2001, Decreto nº 26/91, Portaria 
Interministerial MJ/MEC nº 559/91, Lei 10558/2002, Lei nº 
11096/2005, Decreto nº 7778/2012: essas legislações 
estabelecem que a Funai não possui competência direta para 
execução de políticas públicas de educação escolar e superior 
indígenas, cabendo ao Ministério da Educação e às Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação; 

 
b) Acerca as saúde indígena: Lei nº 8080/90, Portaria nº 

254/2002, Lei 12.314/2010, Decreto nº. 7.336/2010, Decreto 
nº 7778/2012: tais legislações estabelecem que compete à 
Secretaria de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da 
Saúde, executar a política de atenção básica à saúde dos povos 
indígenas, sendo as áreas de média e alta complexidade 
responsabilidade de Estados e Municípios, no sistema de 
compartilhamento de atribuições do SUS. Assim, cabe à Funai 
o papel de monitorar e fiscalizar as ações de saúde 
desempenhadas pela SESAI, Estados e Municípios. 

Não obstante à existência dessa legislação que distribui a 
diversos órgãos e entes políticos a atribuição de executar 
parcelas da política indigenista brasileira, o fato é que essa 
descentralização e desconcentração não foi incorporado de 
forma ampla pelos órgãos públicos, pela opinião pública e 
pelos próprios executores da política, sendo bastante comum 
que a Funai seja instada a se manifestar acerca de determinada 
parcela da política indigenista cuja execução não compete à 
autarquia mas, sim, tão somente, a coordenação. 

Visando, assim, dar maior concretude a esse arranjo 
institucional complexo, já que envolve diversos Ministérios e 
órgãos do Poder Executivo Federal, mas também instituições e 
secretarias de estados e municípios, a Funai vem promovendo 
cooperações com esses múltiplos atores da política 
indigenista. Os Termos de Cooperação ou Acordos de 
Cooperação pactuados visam garantir o cumprimento e a 
efetivação da política indigenista brasileira, assumindo 
efetivamente a Fundação Nacional do Índio sua missão de 
coordená-la. 

Ocorre que a adoção de múltiplos Termos de Cooperação é 
uma medida paliativa, uma vez que, como tais instrumentos 
tem prazo certo de vigência, dependendo, ainda, de eventual 
interesse político, as ações desenvolvidas acabam não tendo a 

continuidade necessária a médio e longo prazo, para garantir 
um quadro de efetivo respeito aos direitos específicos dos 
povos indígenas no Brasil. 

Diante desse quadro, faz-se necessário, inicialmente, 
estabelecer um pacto em prol do respeito aos direitos dos 
povos indígenas, sob a coordenação da Fundação Nacional do 
Índio, adotando-se como principal instrumento a criação de 
uma Política Nacional de Promoção e Proteção dos Povos 
Indígenas. 

No âmbito dessa Política, entendemos ser relevante a 
instituição de um Sistema Nacional de Política Indigenista - 
SNPI, que congregasse os arranjos institucionais necessários à 
articulação, pactuação e execução de políticas públicas 
voltadas aos povos indígenas, com espaços para a participação 
e o controle social. 

Tal instrumento garantiria um modelo de gestão 
compartilhada e participativa, garantindo a autonomia dos 
entes federados ao mesmo tempo em que promoveria a 
implementação mais sistêmica e articulada da política 
indigenista, distribuindo responsabilidades e competências, 
uniformizando e sistematizando a atuação dos órgãos e entes, 
visibilizando os direitos dos povos indígenas e possibilitando 
um monitoramento mais efetivo, adequado e transparente, a 
partir de metas, objetivos, sistemas de informação e 
indicadores de gestão, a exemplo de outros sistemas criados 
pelo Governo Federal. 

A institucionalização de um Sistema Nacional de Política 
Indigenista englobaria as seguintes estruturas e instâncias: a) 
Conferências Nacional, Regionais e Locais de Política 
Indigenista, compreendendo instâncias de discussão das 
políticas, avaliação e proposição de avanços; b) Conselhos 
Nacional e Regional, para acompanhamento e deliberação da 
política indigenista, podendo, em âmbito local, ser 
reconhecido os espaços dos Comitês Regionais da Funai; c) 
órgão de coordenação central do SNPI, representado pela 
FUNAI; d) comitê tripartite (estados, municípios e União) para 
negociações e pactuações federativas; e) órgãos executores da 
política indigenista; f) ouvidorias; g) fundo para co-
financiamento da política indigenista e repasse menos 
burocrático de recursos. 

A Funai, a partir de reflexões internas e decorrentes da 
interação com outros órgãos responsáveis pela execução de 
ações no âmbito da política indigenista, vem acumulando 
subsídios à proposição desta iniciativa, estando apta à 
coordenação deste debate e à formulação de proposta nesse 
sentido, por meio de processo participativo com indígenas e 
demais órgãos públicos envolvidos. 

A definição do Programa de Promoção e Proteção dos 
Direitos dos Povos Indígenas no PPA 2012-2015 já 
apresentam pontos de convergência com ações de diversos 
órgãos federais, os quais precisam ser articulados e 
organizados para garantir uma atuação sistêmica e mais 
efetiva, voltada à redução das desigualdades regionais e 
considerando-se a participação dos povos indígenas. 

Os conceitos de promoção e proteção encontram-se 
consubstanciados no PPA 2012-2015 do Governo Federal, 
"Plano Mais Brasil", e resultam do aprimoramento da política 
indigenista, levada a efeito especialmente pela FUNAI. 

O conceito de proteção não implica em tutela, rejeitada 
pelo texto constitucional de 1988, e que pressupunha uma 
incapacidade dos povos indígenas e uma natura condição 
assimétrica entre os superiores capazes (os ocidentais 
tutores) e os incapazes (os indígenas tutelados). A "proteção" 
diz respeito, sim, à garantia contemporânea de que os direitos 
dos povos indígenas não sejam violados por uma relação 
assimétrica de poder, historicamente observada entre esses 
povos e a sociedade envolvente, implicando em graves 
ameaças à integridade física e cultural dos índios e sobre suas 
terras tradicionalmente ocupadas. 
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Já o conceito de promoção, busca romper com a tradição 
assistencialista e clientelista das políticas até então 
implementadas aos povos indígenas. A "promoção" pressupõe 
o reconhecimento da diferença como fator positivo e 
potencializador, e não como fator de "desigualdade social". O 
diálogo com os povos indígenas é sempre possível, sendo 
positivo quando considera as trocas simétricas, respeitando-
se modos e temporalidades adequadas a cada caso. O Brasil 
tem papel central nesse desafio para o século XXI: pensar e 
propor relações entre Estado e povos indígenas que leve em 
conta as especificidades e que demonstre um diálogo, franco, 
efetivo e enriquecedor. 

No contexto das proposições para adoção de uma nova 
política indigenista, voltada para o contexto pós-1988, pós-
tutela, é importante destacar a missão da Funai, qual seja: 

"Coordenar o processo de formulação e implementação da 
política indigenista do Estado brasileiro, instituindo 
mecanismos efetivos de controle social e de gestão 
participativa, visando à proteção e promoção dos direitos dos 
povos indígenas." 

Nesse sentido, são essenciais as definições de diretrizes 
estratégicas de atuação dos diversos órgãos e entes executores 
e fiscalizadores da política indigenista brasileira. 

Assim, propomos que a Política de Proteção e Promoção 
dos Povos Indígenas visando a posse plena, pelos povos 
indígenas, de seus territórios, deve ser focada nas seguintes 
eixos de atuação, que devem ser pautadas pelo 
reconhecimento da autonomia indígena, pelo reconhecimento 
da necessidade de políticas específicas e diferenciadas, a 
incorporação da temática indígena por outros órgãos públicos 
e pelo diálogo intercultural: 

- proteção social 
- etnodesenvolvimento 
- regularização fundiária 
- monitoramento e fiscalização territorial 
- gestão ambiental e territorial 
 
2. GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL 
 
2.1. AVANÇOS: 
- 2012: Instituição da Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI por 
meio do Decreto nº 7747 da Presidenta Dilma 

- 2013: Instituição do Comitê Gestor da PNGATI em 
reunião realizada em 31 de outubro, quando também foi 
aprovado o Regimento Interno da instância 

- 2013: lançamento de edital no valor de R$ 4.000.000,00, 
a partir de cooperação entre a Funai e o MMA, para elaboração 
de Planos de Gestão Territorial e Ambiental – PGTAs. 
Aprovação de 16 projetos com previsão de início entre 2013 e 
2014. Em elaboração pela Funai 03 PGTAs: Terra Indígena 
Marãiwatsédé/MT, do povo Xavante, e Terras Indígenas Sai-
Cinza e Munduruku/PA, do povo Munduruku, ambas, regiões 
prioritárias para o Governo Federal. Finalizados pela Funai 03 
PGTAs em Roraima, no Acre, e no Mato Grosso. No total, já 
foram elaborados realizados 25 PGTAs. Atualmente estão em 
processo de elaboração 23, e 10 estão em fase de 
implementação, todos com participação da Funai. 

  
2.2. PROPOSTAS: 
- Elaboração de PGTAs em todas as TIs regularizadas 
- Implementação de todos os PGTAs elaborados 
- Apresentação de estratégia com medidas institucionais 

para a gestão territorial e ambiental compartilhada de áreas 
que apresentam interface entre terras indígenas e unidades de 
conservação federais (GT Interinstitucional Funai / ICMBio 
instituído em 29 de maio de 2013 para discussão e 
apresentação da proposta. Prazo de conclusão dos trabalhos 
de GT: maio de 2014) 

 

3. ETNODESENVOLVIMENTO 
 
Em virtude das particularidades existentes entre 

diferentes regiões, países como o Brasil necessitam adotar 
estratégias em busca de melhoria das condições de vida das 
suas populações diferentes daquelas adotadas por países 
desenvolvidos, evitando, sobretudo, repetir os modelos 
provenientes do exterior, uma vez que as trajetórias históricas 
são diferentes. Ainda, em se tratando de populações indígenas, 
há de ser considerada, com grande ênfase, a diversidade 
sociocultural dos diferentes grupos étnicos. Tem-se 
considerado fatores e situações como suporte a um processo 
de desenvolvimento duradouro, os quais devem ser tomados 
em conjunto, já que há uma interdependência entre eles: 

- "Estratégias voltadas para as necessidades básicas, ou 
seja, uma estratégia destinada a satisfazer as necessidades 
fundamentais de um grande número de pessoas, mais do que 
crescimento econômico por si mesmo. Isto significa que o país 
deve concentrar seus recursos e esforços no sentido de 
produzir os bens essenciais"; 

- Fortalecer "visão interna, ou endógena, e não uma visão 
externa e orientada para as exportações e importações"; 

- "Usar e aproveitar as tradições culturais existentes e não 
rejeitá-las a priori como obstáculo são desenvolvimento" e, 
ainda, basear as ações de desenvolvimento "no uso dos 
recursos locais quer sejam naturais, técnicos e humanos"; 

- "Respeitar, e não destruir, o meio ambiente, ou seja, é 
válida do ponto de vista ecológico", orientando-se "para a auto 
sustentação nos níveis local, nacional e regional"; 

- "Ser mais participativa do que tecnocrática". 
 
3.1. AVANÇOS: 
- Projetos em Terras Indígenas de fomento a atividades 

produtivas, com apoio do Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil – PPG7, do Banco de 
Desenvolvimento Alemão – KFW e do Global Environment 
Facility – GEF, como por ex: o Projeto Demonstrativo de Povos 
Indígenas – PDPI, os Projetos Demonstrativos – PDA, o Projeto 
Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da 
Amazônia Legal – PPTAL, o Programa Carteira Indígena, e o 
Projeto GATI de Gestão Ambiental e Territorial em Terras 
Indígenas, que deu origem à política de mesmo nome. 

- 2007: Instituição da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais 

- 2010: Instituição da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

- 2012: Criação da DAP-I 
- 2012: Chamada Pública do Brasil sem Miséria para 

inclusão dos indígenas no acesso ao fomento e ATER 
- 2013: Inclusão de representação indígena na Conferência 

de Desenvolvimento Rural Sustentável 
  
3.2. PROPOSTAS: 
- Ampliação do acesso pelos indígenas à política de 

fomento e Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, a 
partir da sensibilização de instituições de ATER preparadas 
para lidar com as especificidades das populações beneficiárias, 
visando romper a dependência das comunidades em relação 
às cestas básicas. 

- Adequação dos equipamentos, benefícios e serviços de 
fomento e ATER às especificidades culturais indígenas 

- Instituição de Programa de acesso, multiplicação, 
distribuição e cultivo de sementes tradicionais aos povos 
indígenas 

- Realização periódica de Feiras Nacionais de Sementes 
Tradicionais 

- Regulamentação do Turismo em Terras Indígenas – TIs e 
apoio aos projetos sustentáveis de etnoturismo e ecoturismo, 
respeitada a autonomia e a diversidade dos Povos Indígenas. 
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Portaria Interministerial do Ministério da Justiça, Funai, e 
Ministério do Turismo, regulamentando o desenvolvimento de 
atividades turísticas nas TIs do Brasil e implementação de um 
sistema de fiscalização das atividades turísticas nas Tis 

 
4. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, PREVIDÊNCIA, E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
4.1. AVANÇOS: 
- Investimento da Funai na articulação com estados, 

municípios e outras organizações para a redução do sub-
registro dentre a população indígena e a ampliação do acesso 
desta população à documentação básica. De janeiro à setembro 
2013, foram emitidos cerca de 14.500 documentos civis, 
sendo, aproximadamente, 11 mil, correspondentes a Registro 
Civil de Nascimento, garantindo cidadania aos Povos 
Indígenas 

- Atendimento do indígena como segurado especial, com 
direito à aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-
doença, auxílio-acidente, salário maternidade, pensão por 
morte, e auxílio-reclusão 

- Instalação de Centros de Referência de Assistência Social 
nas aldeias 

- 2012: Garantia do registro de nomes e etnias indígenas e 
de aldeias na documentação básica 

- 2013: Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre 
Funai e Secretaria de Renda e Cidadania – MDS, instituindo 
agenda de trabalho que prevê estudos e ações para adequação 
dos programas de Desenvolvimento Social às especificidades 
indígenas 

- 2013: Realização de pesquisa para avaliação do 
desempenho do PBF e de outras políticas coordenadas pelo 
MDS 

- 2013: Parceria Funai / MDA / MDS permitiu que as 
distribuições das cestas básicas às comunidades beneficiárias 
nas aldeias possam realizar-se por empresas contratadas pela 
CONAB. Em 2013 foram distribuídas cerca de 5,3 mil toneladas 
de alimentos, totalizando 219.998 cestas de alimentos, para 
mais de 65,2 mil famílias indígenas em situação de 
vulnerabilidade extrema e insegurança alimentar 

  
4.2. PROPOSTAS: 
- Adequação dos equipamentos, benefícios e serviços de 

assistência às especificidades culturais indígenas 
- Política de documentação e serviços para povos 

transfronteiriços 
- Criação da Base de Dados sobre acesso indígena a 

políticas sociais e de cidadania 
- Regulamentar o monitoramento das ações de saúde e 

educação escolar indígena pela Funai  
- Realização de novos Censos das populações indígenas no 

Brasil 
 
5. INFRAESTRUTURA 
 
5.1. AVANÇOS: 
- Inclusão dos indígenas como beneficiários do Programa 

Nacional de Habitação Rural – PNHR e do Programa Minha 
Casa Minha Vida – MCMV 

- Equiparação do atendimento dos povos indígenas ao dos 
agricultores familiares 

- Previsão da possibilidade de investimento diferenciado 
para a construção de habitações tradicionais, conforme a 
organização cultural do Povo e comunidade beneficiários 

- Inclusão dos indígenas como beneficiários do Programa 
Luz para Todos 

  
5.2. PROPOSTAS: 

- Institucionalizar no âmbito dos Programas Nacional de 
Habitação Rural e Minha Casa Minha Vida, uma linha de 
fomento específica para construções tradicionais indígenas 

- Ampliar o acesso dos indígenas aos Programas de 
Infraestrutura com oferta de habitação e energia (quando 
necessário) 

- Aumentar no âmbito do Programa Luz Para Todos a 
oferta de fontes alternativas de energia – Ex: solar 

 
6. SAÚDE INDÍGENA 
 
6.1. AVANÇOS: 
- 1999: Estabelecimento do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena no âmbito do SUS 
- 2002: Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas 
- 2007: Estabelecimento de diretrizes para a Política de 

Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas 
- 2010: Criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena – 

SESAI 
- 2013: Lotação de médicos em aldeias para prestação de 

serviços de atenção básica, por meio do Programa 'Mais 
Médicos' 

- 2013: Realização da Conferência Nacional de Saúde, 
precedida de etapas locais 

  
6.2. DESAFIOS: 
- Fortalecimento da Política de Atenção Básica à Saúde, 

com instalação de unidades de saúde em todas as Terras 
Indígenas 

- Atendimento de Alta e Média Complexidade que respeite 
as especificidades indígenas 

- Qualificação das equipes de atendimento – olhar 
diferenciado e respeito às práticas tradicionais de cura 

- Atendimento nas áreas de remoto acesso 
- Concurso público específico e capacitação de servidores 

para atuar junto aos Povos Indígenas 
  
NOTA nº1: Em 1999, por meio do Decreto Presidencial nº 

3156, a responsabilidade pela atenção à saúde indígena deixou 
de ser de responsabilidade da Funai, passando a constituir 
uma atribuição, primeiramente da Fundação Nacional de 
Saúde – Funasa, e posteriormente da Secretaria de Saúde 
Indígena – SESAI e demais instâncias do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Todavia, a Funai mantém dentre suas finalidades 
institucionais, a atribuição de monitorar as ações e serviços de 
atenção à saúde indígena 

  
NOTA nº2: É fundamental que as atividades relacionadas à 

atenção básica à saúde do indígena sejam prestadas, sempre 
que possível, dentro das terras indígenas 

 
7. EDUCAÇÃO 
 
7.1 AVANÇOS: 
- Reconhecimento do direito a uma educação escolar 

indígena bilíngue, específica, diferenciada e intercultural 
- Acesso crescente ao ensino superior – vagas 

complementares e/ou vestibular específico 
- Estabelecimento de cursos específicos para a formação de 

professores indígenas no nível superior - Licenciaturas 
Interculturais ou Indígenas (2010 – mais de 5 mil professores 
indígenas habilitados) 

- Aumento significativo do orçamento da União dedicado à 
educação escolar indígena (2002: 400 mil e 2004: 3,6 milhões) 

- Produção significativa de materiais bilíngues e 
construção de escolas nas aldeias (Programa de Ações 
Articuladas do MEC a partir de 2007) 

- 2003: Criação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar Indígena 
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- 2005: Criação do Projeto Inovador de Fortalecimento de 
Escolas de Ensino Médio Indígena 

- 2009: Criação dos Territórios Etnoeducacionais – gestão 
compartilhada para o desenvolvimento da educação 
intercultural indígena 

- 2013: Programa Bolsa Permanência MEC – Instituído a 
partir da articulação entre a Funai e o MEC como forma de 
suceder e qualificar o benefício de apoio financeiro custeado 
até então exclusivamente pela Fundação a estudantes 
universitários indígenas. Grande parte dos indígenas que 
ingressam em instituições de ensino superior, por ser egressa 
de comunidades indígenas nada ou pouco monetarizadas, 
teriam remotas chances de permanência nas cidades que 
sediam as instituições sem o apoio do Estado por meio destes 
recursos 

  
7.2. DESAFIOS: 
 
- Produção de materiais bilíngues para os últimos anos do 

ensino fundamental e para o ensino médio 
- Publicação e divulgação da publicação acadêmica 

indígena 
- Implementação do ensino médio intercultural nas escolas 

indígenas 
- Construção de um sistema diferenciado de avaliação 

escolar indígena 
- Institucionalização de políticas de acesso de estudantes 

indígenas ao ensino superior e que permitam sua permanência 
- Implantação do Programa Nacional de Educação Escolar 

Indígena (em fase de conclusão pelo MEC com apoio da Funai) 
- Construção de um Sistema Próprio de Educação Escolar 

Indígena (em discussão na Comissão Nacional de Educação 
Escolar Indígena) 

  
NOTA nº1: Em 1991, por meio do Decreto Presidencial nº 

26, a responsabilidade pela coordenação das ações referentes 
à educação indígena, passou a constituir uma atribuição do 
Ministério da Educação, e o seu desenvolvimento, ficou à cargo 
das Secretarias Estaduais e Municipais de Ensino. Todavia, as 
definições devem ser precedidas de oitiva da Funai, que 
mantém dentre suas finalidades institucionais, a atribuição de 
monitorar as ações e serviços de educação diferenciada para 
os povos indígenas 

  
NOTA nº2: A Funai segue com a responsabilidade de 

fomentar a realização de processos educativos próprios 
(tradicionais) 

  
NOTA nº3: É fundamental que as atividades ligadas ao 

ensino fundamental e ao ensino médio dos indígenas sejam 
prestadas, sempre que possível dentro das terras indígenas. 

 
8. PROTEÇÃO DAS TERRAS E PROMOÇÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA AOS INDÍGENAS 
 
Atualmente verifica-se um aumento da criminalidade e de 

outras violências afetando os povos indígenas no Brasil. 
Dentre os fatores que agravam esse quadro, podemos citar a 
crescente facilitação do acesso às áreas indígenas por terceiros 
em virtude da proximidade de algumas terras indígenas a 
centros urbanos e/ou das faixas de fronteira do país, do 
incremento das malhas rodoviárias e hidroviárias e do 
investimento em empreendimentos de infraestrutura em todo 
o país e, sobretudo, em razão da insuficiência de ações de 
promoção social efetivamente articuladas às de proteção 
territorial e segurança pública com cidadania, desenvolvidas 
por meio de parcerias entre a Funai e órgãos de segurança 
pública dos estados e Governo Federal. Neste contexto, 
intensifica-se o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, 

que também têm se mostrado como propulsores de atos 
violentos. 

  
8.1. AVANÇOS: 
- Criação de uma Coordenação-Geral de Monitoramento 

Territorial na Funai 
- Participação da Funai na Comissão Interministerial de 

Combate aos Crimes e Infrações Ambientais 
- Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento de 

Polícia Federal para a promoção de ações conjuntas 
  
8.2. PROPOSTAS: 
- Para superação deste cenário, a Funai propõe a 

elaboração e Implementação da: Estratégia Nacional De 
Enfrentamento à Violência Contra Povos e Terras Indígenas, 
contemplando 03 eixos de atuação interinstitucional para o 
enfrentamento aos Crimes contra o patrimônio da União, em 
regiões de fronteira, e violências ou ameaças aos povos em 
situação de isolamento voluntário; Crimes contra a 
coletividade indígena; e Crimes comuns praticados em TIs 
regularizadas – Proposta Preliminar da Funai para subsidiar o 
debate na Oficina – Anexo. Aguardando realização de Oficina 
para pactuação da estratégia entre Ministério da Justiça – MJ e 
Força Nacional, Funai, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária 
Federal 

- Regulamentação do Poder de Polícia da Funai, 
habilitando seus servidores à realização de fiscalização das 
Terras Indígenas, coibindo e reprimindo a extração ilícita de 
recursos naturais das áreas que integram o patrimônio da 
União. Aguardando realização de Oficina para pactuação da 
regulamentação entre Ministério da Justiça – MJ e Força 
Nacional, Funai, Polícia Federal, e Polícia Rodoviária Federal 

- Incremento orçamentário para as ações de proteção 
preventivas, a partir do fortalecimento das formas próprias de 
organização social dos povos indígenas e de solução de 
conflitos internos, inclusive por meio de capacitações das 
comunidades em vigilância territorial. 

 
9. CIDADANIA, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

INDÍGENA 
 
9.1. AVANÇOS: 
- Crescente constituição das associações e organizações 

indígenas 
- Criação de instâncias pelo Governo que asseguram a 

participação indígena: 
- 1999: Conselhos Distritais de Saúde Indígena 
- 2001: Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena 
- 2004: Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional 
- 2006: CNPI – Comissão Nacional de Política Indigenista 
- 2009: Comitês Regionais 
- 2013: Comitê Gestor da PNGATI 
- 2004: Ratificação da Convenção 169 Organização 

Internacional do Trabalho – OIT; Internalizada no 
ordenamento jurídico vigente por meio da Lei nº: 

- 2009: Processo participativo de construção e 
apresentação de Projeto de Lei que institui o novo Estatuto do 
Índio 

- 2010 e 2011: Processo participativo de construção e 
apresentação da proposta de Política Nacional de Gestão 
Ambiental e Territorial – PNGATI 

- 2012: Instituição de GTI para discussão e apresentação de 
proposta de regulamentação da Consulta Livre Prévia e 
Informada aos Povos Indígenas, com base no que dispõe a 
Convenção 169 da OIT 

  
9.2. PROPOSTAS: 
- Instâncias de participação e controle social compondo o 

Sistema Nacional de Política Indigenista 
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- Regulamentação da Consulta Livre Prévia e Informada 
aos Povos Indígenas, com base no que dispõe a Convenção 169 
da OIT – Memorando contendo notas da da Funai – Anexo 

- Realização da I Conferência Nacional de Proteção e 
Promoção aos Direitos dos Povos Indígenas em 2015, com 
início das etapas preparatórias (locais, regionais) em 2014 

- Realização em 2014 da Campanha de Enfrentamento ao 
Racismo e Preconceito contra os Povos Indígenas – em 
parceria com a SEPPIR 

- Fortalecimento da Ouvidoria da Funai, com a 
implementação de um "Disque Funai" que permita ligações 
gratuitas pelos indígenas para apresentar denúncias, 
solicitações, reclamações, e sugestões, e da Ouvidoria 
Itinerante que possa realizar incursões periódicas às terras 
indígenas 

 
10. INTERVENIÊNCIA EM PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
10.1. AVANÇOS: 
- Organização da atuação da Funai nos processos de 

licenciamento, com a criação da Coordenação-Geral de 
Licenciamento 

- Garantia da oitiva dos povos indígenas nos processos 
- Reconhecimento por outros setores governamentais da 

importância do componente indígena nos processos de 
licenciamento ambiental 

- Normatização dos procedimentos internos da Funai e dos 
demais setores governamentais sobre a participação da Funai 
nos Processos de Licenciamento Ambiental 

  
10.2. DESAFIOS: 
- Qualificação do processo de adimplemento das medidas 

de mitigação e compensação de impactos 
- Normatização plena dos procedimentos do componente 

indígena 
- Garantia plena do direito de consulta no âmbito dos 

processos de licenciamento ambiental 
- Possibilidade plena de interveniência da Funai em 

processos de licenciamento referentes a empreendimentos 
estaduais e municipais 

- Garantia do direito e regulamentação da consulta no 
âmbito dos processos de licenciamento ambiental 

- Capacitação de agentes para a participação nos processos 
de licenciamento ambiental 

 
11. PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

INDÍGENAS 
 
Conforme já descrito, após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, inaugurou-se um novo marco legal, que 
impõe ao Estado o dever de demarcar as terras indígenas e 
fazer protege-las, considerando os espaços necessários à 
reprodução dos modos de vida tradicionais desses povos, com 
a necessária perspectiva de futuro para as comunidades, o que 
culminou, na década de 1990, com a regularização fundiária de 
grande parte das terras indígenas da Amazônia Legal. 

As terras indígenas localizadas em regiões caracterizadas 
por intenso processo de colonização e expansão econômica, 
designadamente no Centro-Sul, Sudeste e Nordeste do país, a 
despeito de abrigarem a maior parte da população indígena do 
país, ficaram à margem dessa nova política de demarcação e os 
povos indígenas permaneceram confinados em áreas ínfimas, 
reconhecidas pelo Serviço de Proteção aos Índios entre 1910 e 
1967, sob o antigo marco legal. Neste sentido, a União, por 
meio da Funai, cumprindo seu dever constitucional e visando 
superar as situações de violações de direitos humanos, 
centrou esforços, a partir de meados da década de 2000, nas 
demarcações de terras indígenas nessas áreas, como se pode 
depreender da análise do quadro abaixo. 

11.1. AVANÇOS: 
 

 
 
Importa esclarecer que 8% das 419 terras indígenas já 

regularizadas e que integram o patrimônio da União para 
usufruto exclusivo dos povos indígenas e são registradas nos 
cartórios e Secretaria de Patrimônio da União, inclusive 
algumas com presença de índios isolados e recém-contatados, 
não se encontram na posse plena das comunidades indígenas, 
o que impõe desafios ao Governo Federal para a definitiva 
regularização fundiária dessas áreas e a efetivação dos direitos 
territoriais indígenas, com a devida proteção dos bens da 
União. 

  
11.2. DEBATES EM PAUTA: 
- A participação da Funai já vem ocorrendo nos debates 

intragovernamentais voltados à otimização dos processos de 
regularização fundiária das TIs. Assim, sugerimos a edição de 
nova Portaria do Ministério da Justiça, após debate e diálogo 
com representações indígenas (especialmente na CNPI), nos 
termos que vêm sendo debatidos, e a manutenção dos termos 
do Decreto nº 1775/96 

- Tendo em vista as inúmeras proposições legislativas 
tendentes à regulamentação do parágrafo 6º do artigo 231 da 
Constituição Federal, a Funai propõe que eventual proposta de 
Governo nesse sentido venha a considerar sua manifestação 
sobre o tema, expressa em Nota Técnica – Anexo 

  
11.3. PROPOSTAS: 
- Criação do Programa Nacional de Compensação por 

Participação no Ordenamento Fundiário (nomenclatura 
preliminar), visando possibilitar a compensação de eventuais 
danos sofridos por detentores de títulos sobrepostos às terras 
indígenas ante a nulidade dos mesmos, decorrente do 
reconhecimento pela União de Terras Indígenas – 
sistematização da proposta em fase de conclusão pela Funai 
em conjunto com o MJ, com base nas discussões já realizadas 
no âmbito deste Ministério. A proposta, em suma, deve prever 
formas de capitalização dos Estados por iniciativas tendentes 
à compra de terras para assentamento de beneficiários da 
Reforma Agrária, reparação de danos a possuidores de áreas 
tituladas por Estado ou pela União dentro de terras indígenas, 
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no intuito de evitar e solucionar conflitos decorrentes dos 
processos de demarcações. 

 
12. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE POVOS INDÍGENAS 

ISOLADOS E RECÉM CONTATADOS 
 
12.1. AVANÇOS: 
- Avanços na localização de grupos de índios isolados, 

visando e viabilizando sua proteção, além da articulação de 
operações para a consolidação da posse plena de povos 
isolados e recém-contatados de seus territórios, a exemplo da 
Terra Indígena Awá 

- Qualificação da metodologia aplicada na proteção de 
localização e monitoramento de índios isolados 

- Constituição de programas de políticas públicas 
específicos para os povos indígenas recém contatados, a 
exemplo dos Programas Korubo e Zo'é, por meio de 
articulações interinstitucionais, com órgãos como o MEC, 
MDA, MDS, INCRA, MS/SESAI, Governos estaduais e 
Municipais 

- Grupo de Trabalho interministerial entre SESAI/MS e 
FUNAI/MJ, instituído com a finalidade de desenvolver políticas 
específicas de saúde para os povos indígenas isolados e recém-
contatados. 

  
12.2 – DESAFIOS: 
- Fortalecimento da política de saúde para os povos 

indígenas recém-contatados, com a elaboração de planos 
emergenciais e formalização de protocolos conjuntos entre 
FUNAI e SESAI 

- Fortalecimento da articulação com órgãos de segurança 
para a realização das operações conjuntas de proteção às 
terras indígenas com presença de índios isolados 

- Estruturação adequada das Frentes de Proteção 
Etnoambientais, visando o fortalecimento da Política de 
Proteção dos Povos Indígenas Isolados e a garantia de 
condições dignas de trabalho aos servidores lotados nessas 
unidades 

- Ampliação dos programas específicos de políticas 
públicas para os povos indígenas recém-contatados, por meio 
de parcerias e articulações interministeriais.12 

 

 
 
Caro candidato (a), 
Este assunto foi abordado no decorrer dos tópicos 1 e 2. 
 

 
 
O tratamento jurídico brasileiro conferido aos povos 

indígenas por muito tempo esteve atrelado à concepção de que 
estes constituíam entrave ao desenvolvimento nacional em 
razão de não se rederem aos objetivos políticos e econômicos 
predominantes, ou seja, conforme o período histórico 
brasileiro observa-se que a legislação indígena ao invés de 
promover a tutela dos interesses das sociedades indígenas, se 
fundamenta basicamente na estigmatização destas, tratando-
as de forma preconceituosa sem se importar efetivamente no 

                                                 
12 Fonte: Funai (Fundação Nacional do Índio). 

atendimento de suas necessidades, peculiaridade que esteve 
presente em todo o processo legislativo indigenista desde o 
período colonial até o século XX, no qual em 1988 a 
Constituição Federal promulgada rompeu com essa concepção 
até então adota. 

Pode-se afirmar, com convicção, que os direitos indígenas 
estão divididos em dois momentos distintos, antes e depois da 
Constituição de 1988. 

Antes dominava em nosso ordenamento jurídico o 
paradigma da integração, por meio da assistência (auxílio), e 
da assimilação que, calcado em ideais evolucionistas 
desenvolvidos na Europa em meados do século XIX, indicava 
que o simples, os povos primitivos, evolui para o mais 
complexo, sociedades ocidentais civilizadas. A integração 
pressupunha a nacionalização do índio, em um processo 
irreversível e inevitável elaborado por meio da assistência, 
que auxiliaria essa evolução. 

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu um novo 
marco em relação aos direitos dos povos indígenas, 
possibilitando encontrar um amparo legal para suas 
reivindicações, principalmente em relação às demarcações de 
seus territórios tradicionais. 

Influenciada pelos processos de descolonização que 
vieram a partir dos anos 1970, nossa Constituição ficou a meio 
caminho dos novos projetos constitucionais europeus mais 
recentes, principalmente as constituições portuguesas e 
espanhola, oriundas também de períodos de ditadura e com 
influências marcantes dos direitos humanos emergentes, e do 
novo constitucionalismo latino-americano, centrados nos 
direitos de bem viver e dos projetos de vida coletivos. 

Assim, a Constituição Federal promulgada em 1988 é a 
primeira a trazer um capítulo sobre os povos indígenas. 
Reconhece os "direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam". Eles não são proprietários dessas 
terras que pertencem à União, mas têm garantido o usufruto 
das riquezas do solo e dos rios. 

Apesar da Carta Magna de 1988 possuir somente dois 
artigos, trouxe avanços importantes para o que estava 
invisível até aquele momento, o direito dos povos indígenas. O 
caput do artigo 231 merece especial atenção em virtude de sua 
abrangência, reconhecendo ao mesmo tempo vários direitos. 
Além do caput, é importante citar dois parágrafos, 
relacionados à terra indígena e o aproveitamento de suas 
riquezas minerais: 

Em relação à redação do citado dispositivo constitucional, 
que lhe impôs um caráter indiscutivelmente progressista, é de 
suma importância o reconhecimento do direito à alteridade, 
ou seja, o direito de ser diferente e de ter sua cultura 
reconhecida. 

4. Etnicidade e resgate 
histórico-cultural de elementos 

étnicos no contexto atual. 

5. Os direitos indígenas e o 
ordenamento constitucional 
e infralegal. 5.1. Indigenato. 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
(...) 
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 
assegurada participação nos resultados da lavra, na 
forma da lei. 
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Código Civil 
Historicamente o índio sempre foi tratado como incapaz. A 

tutela do Estado visava a proteção dos povos indígenas, para 
que naturalmente eles fossem integrados à sociedade, e a 
representação civil, face ao entendimento das circunstâncias 
especiais do índio, no contexto social e jurídico, que não teria 
condições de realizar determinados atos. 

O antigo Código Civil brasileiro, Lei 3.071, de 01.01.1916, 
qualificava o índio, ainda denominado de silvícola, como 
incapaz relativamente a certos atos, colocando um ponto final 
na tutela orfanológica prevista anteriormente. Contudo, 
somente com o novo Código Civil, Lei 10.406, de 10.01.2002, 
os índios passaram a não ser mais tratados como incapazes, 
dispondo somente no parágrafo único do artigo 4º que a 
capacidade dos índios será regulada por legislação especial, 
fazendo uma referência neutra a uma regulamentação especial 
legal. 

O Estatuto do Índio regulamentou, nos artigos 4 e de 7 a 
11, a tutela dos índios e das comunidades indígenas, aplicando, 
conforme a necessidade, os princípios da tutela comum. A 
tutela seria de responsabilidade da União, que a exerceria 
através do competente órgão de assistência aos silvícolas, ou 
seja, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, instituída pela Lei 
5.371, de 05.12.1967, que assim dispõe: 

Com o novo ordenamento constitucional, a tutela indígena, 
na forma em que estava regulamentada no Estatuto do Índio, 
passou a ser questionada. Contudo, para Souza Filho, os 
dispositivos que tratam da tutela no Estatuto do Índio foram 
recepcionados pela Constituição de 1988. 

Deste modo, feita estas considerações indispensáveis à 
compreensão da situação jurídica dos índios no Brasil, o 
disciplinamento de sua capacidade por designação do Código 
Civil de 2002 (artigo 4º, parágrafo único), encontra-se 
disciplinada no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73), segundo o 
qual o indígena brasileiro ao nascer já se encontra sob o 
regime de tutela sendo incapaz para os atos da vida civil até 
que atenda certos requisitos (artigo 9º, Lei n. 6.001/73) e 
torne-se livre desse regime. Tal situação afeta diretamente o 
efetivo exercício dos direitos indígenas por seus titulares, se 
revelando como expressão típica do sistema de integração 
defendido por tal legislação. 

 
Nesse sentido, o atual diploma indígena vigente apesar de 

considerar válido ato praticado por índio que revele 
consciência e conhecimento sobre o ato conjugado com a 
inexistência de prejuízo, como resquício da política 
integracionista, considera de plano o índio como 
absolutamente incapaz, disciplinando que: 

 
 
“Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não 

integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade 
indígena quando não tenha havido assistência do órgão 
tutelar competente”. 

 
 
O órgão supramencionado que executa a tutela indígena 

em nome da União é a Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Estatuto do Índio 
A Lei nº 6.001, de 19/12/1973, denominado Estatuto do 

Índio, dividiu os povos indígenas em graus, conforme sua 
integração:  

a) isolados: quando vivem em grupos desconhecidos ou 
de que se possuem poucos e vagos informes através de 
contatos eventuais com elementos da comunhão nacional;  

b) em vias de integração: quando, em contato 
intermitente ou permanente com grupos estranhos, 
conservam menor ou maior parte das condições de sua vida 
nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência 
comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão 
necessitando cada vez mais para o próprio sustento; e  

c) integrados: quando incorporados à comunhão nacional 
e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que 
conservem usos, costumes e tradições característicos da sua 
cultura.  

 
Com o fim do regime militar, buscou-se a construção de 

uma democracia pautada em conceitos de uma sociedade 
plural e participativa, necessitando dar um fim por completo a 
todo entulho autoritário e ditatorial. Para isso, seria necessária 
uma nova Constituição, que satisfizesse os anseios de 
liberdade democrática e um novo conceito de cidadania, que 
reconhecesse o Estado nacional fundado em uma sociedade 
plural e banindo todas as formas de discriminação e 
preconceito. 

 
5.1. Indigenato. 
 
A imposição de regimes jurídicos aos povos indígenas pelo 

Estado luso-brasileiro fez-se constante em todo o processo 
colonial de conquista e ocupação. Os direitos dos povos nativos 
eram reconhecidos nos discursos teóricos e nas normas 
estatais, mas negado na prática pela sociedade luso-brasileira 
e pelo próprio sistema que, em tese, os reconhecia. Nesse 
contexto, admitia-se o Direito do “Outro” a partir da concepção 
do Direito do “Eu”, ou seja, não se reconhecia o sistema jurídico 
oriundo das relações indígenas a partir das concepções destes, 
mas sim o que o colonizador entendia por Direito. O Estado 
português, portanto, ditava, ao seu modo, o sistema jurídico ao 
qual esses povos deveriam se subordinar, fato que contribuirá 
significativamente para a intervenção no modo de vida das 
sociedades indígenas e para o espólio de suas terras, 
marcando, assim também, a História do surgimento da Nação 
brasileira. 

Não obstante, as Histórias dos povos indígenas dão conta 
da diversidade étnica e cultural existente antes mesmo da 
invasão europeia nestas terras. A variedade das práticas de 
resistência contra hegemônicas praticamente equivaliam-se à 
multiplicidade das próprias nações ameríndias. Se o 
colonizador português buscava fazer imperar os seus 
institutos e modelos de organização jurídica e territorial, os 
povos indígenas insistiam em desconhecê-los, ou aceitá-los, 
ressignificando-os, sem que isso importasse em sua anulação 
nesses espaços. Ademais, alguns povos indígenas, visualizando 
as contradições do sistema colonial, apoderaram-se de seu 
discurso no intuito de salvaguardar-lhes parte de seus 
territórios tradicionais e evitarem maiores conflitos diretos 
(armados) com a sociedade ocidental. 

Da colonização portuguesa à atualidade, inúmeras regras 
jurídicas foram impostas aos índios visando regular sua vida e 
organização territorial no Brasil. Algumas normas referiam-se 
à (privação de) liberdade do indígena, que decorriam de 
conveniências político-econômicas e de discussões acerca da 
própria natureza humana (existência de alma) do indígena; 
outras normas buscaram regular sua situação territorial, com 
o intuito de confiná-los a uma pequena porção de terras, para 
catequizá-los e “civilizá-los”, de modo a liberar espaço para as 

Art. 1º Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma 
fundação, com patrimônio próprio e personalidade jurídica 
de direito privado, nos termos da lei civil, denominada 
"Fundação Nacional do Índio", com as seguintes 
finalidades: 
(...) 
Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de 
representação ou assistência jurídica inerentes ao regime 
tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil 
comum ou em leis especiais. 
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frentes econômicas da sociedade dominante, e, ao mesmo 
tempo, colocar à sua disposição a mão-de-obra indígena. 

Com a formação do Estado brasileiro no início do século 
XIX, a ideia de organização social ocidental que se apresentava 
à época refletia claramente a adoção da fórmula: um Estado, 
uma Nação. Nesse sentido, a cúpula detentora do poder 
político-econômico entendia ser necessária a identificação dos 
habitantes do Brasil a uma única Nação, um único Povo. O mito 
fundador brasileiro, em que se sustenta a fusão das três raças 
(índio, negro e branco), surge, então, para negar a diversidade 
cultural existente (diversidade presente até mesmo no âmbito 
de cada uma dessas “raças”), afirmando, por conseguinte, a 
existência no país de uma só Nação – a brasileira. 

Nota-se, desde logo, a imposição violenta de normas 
criadas pelo invasor e a negação das tradições, religiões, 
organizações sociais e territoriais e dos próprios sistemas 
jurídicos indígenas, causando a destruição física, cultural e 
espiritual de muitos povos. Não obstante, inúmeras etnias 
resistiram/resistem, isolando-se e/ou reconstruindo e 
reconfigurando seu modo de vida, possibilitando-lhes, assim, 
manterem vivas suas identidades étnicas e culturais. 

A participação indígena na construção da sociedade 
brasileira, portanto, não desaparece logo após o período 
colonial, como se conta na História oficial, e ressurge (ou não) 
com o advento da Constituição de 1988. A presença indígena 
mostra-se nas relações sociais, nos enfrentamentos, na sua 
interiorização, na sua interferência nas criações normativas 
estatais, entre outras. Assim, inúmeras etnias indígenas 
resistiram/resistem, isolando-se e/ou reconstruindo e 
reconfigurando seu modo de vida, possibilitando-lhes, com 
isso, manterem vivas suas identidades étnicas e culturais. 

Do protagonismo indígena, fez-se aprovar na Assembleia 
Nacional Constituinte – ANC – de 1987/88 um capítulo 
específico para tratar de seus direitos e garantias. Observa-se 
que a nova ordem jurídica, instaurada pela Lei Fundamental 
de 1988, rompeu com a orientação assimilacionista das 
normas anteriores, inaugurando, ainda, novos fundamentos 
para os direitos indígenas, pautados na dignidade da pessoa 
humana e na proteção à diversidade étnica e cultural da 
sociedade brasileira. Considerou-se, assim, a importância das 
diversas formas de expressão social, de sentir e dar sentido à 
vida, e as inúmeras respostas que as sociedades podem dar ao 
seu desenvolvimento; diversidade esta que se mostra como 
elemento característico da Humanidade. 

Nesse sentido, retorna-se à questão central do papel do 
Estado brasileiro na proteção da diversidade étnica e cultural, 
cabendo, então, a ele oferecer os elementos indispensáveis 
para a garantia do exercício pleno do direito à diferença, ao 
qual, no caso das populações indígenas, a terra tradicional está 
intimamente relacionada. Ressalte-se, ainda, que, no 
concernente ao direito à terra, a Constituição o reconheceu 
expressamente em seu texto, cravando-lhe o status de 
originário, no intuito de lhe garantir maior e imediata 
efetividade. 

Para uma melhor compreensão do direito originário 
indígena faz-se indispensável o estudo sobre a teoria do 
indigenato, cuja origem data da época do Brasil colonial. Dessa 
forma, este trabalho monográfico busca expor sucintamente 
acerca das normatizações lusitanas/brasileiras, desde o início 
da colonização até o período que antecede à Constituição de 
1988, relativas à imposição de um estatuto jurídico para o 
reconhecimento do direito territorial dos povos nativos do 
Brasil[4], detendo-se, principalmente, na formação dos 
institutos fundadores do direito originário indígena no País e 
nas consequências jurídicas de seu reconhecimento, 
atentando-se, ademais, para as práticas indigenistas e para as 
representações sociais acerca dos índios no território 
brasileiro. 

As discussões acerca do direito dos povos nativos sobre as 
terras que ocupam não ocorreram somente em Portugal a 

respeito das relações com as sociedades nativas da colônia 
Brasil. Esse tema enfrentou vigorosos debates em grande 
parte da Europa. Essas preocupações já se apresentam há 
algum tempo em outras sociedades, como, por exemplo, na 
Grécia de Aristóteles. 

Na Europa, o espanhol Francisco de Vitória, buscando 
justificar o direito territorial dos Povos nativos da “América 
hispânica”, afirmava que “por si mesmo (o direito de 
descoberta) não justifica a posse (espanhola) sobre esses 
bárbaros mais do que se eles houvessem descoberto a nós”. 

O reconhecimento das terras ocupadas pelos nativos e da 
respectiva soberania se deu, sobretudo, nos Estados europeus 
que não se beneficiaram com a divisão do Novo Mundo entre 
Espanha e Portugal. Tal reconhecimento servia perfeitamente 
para justificar uma nova colonização por parte desses países, 
pois, ao reconhecer a soberania dos povos indígenas sobre 
seus territórios, consequentemente, desconsideravam o 
direito de descoberta. Assim, colocavam-se em condição de 
igualdade com Espanha e Portugal num suposto direito de 
conquistar e ocupar os vazios territoriais no novo continente. 

No que concerne ao Brasil, a teoria do indigenato foi 
instituída por meio do Alvará de 1º de abril de 1680, 
confirmado pela Lei de 7 de junho de 1755. Esta lei afirmava o 
direito originário dos índios às terras que ocupassem. 

O invasor, ao regular as organizações e as ocupações 
territoriais indígenas, reconhecia, sob o prisma do modelo 
jurídico ocidental, o direito territorial indígena. Contudo, 
apesar de se tratar da imposição de um sistema jurídico 
estrangeiro, impôs-se a prevalência da posse indígena sobre 
qualquer outro título aquisitivo, não importando se a 
ocupação indígena precedia ou não ao título. Preferiu-se, 
portanto, o direito à terra dos índios, aos quais sempre se 
reservava, porquanto serem, “os Índios, primários e naturais 
senhores delas”. 

Nota-se, ainda, que o reconhecimento se fazia também em 
relação aos aldeamentos artificialmente criados pelo invasor, 
onde se alocavam os índios descidos do sertão e de outras 
regiões.  Daí se extrai que, desde o início da colonização do 
Brasil, o fundamento do direito indígena não depende da 
aferição de ocupação imemorial sobre a terra, mas sim do 
simples fato de ser indígena. 

Fica nítido, então, que o “indigenato”, desde sua origem, 
não se vincula à posse imemorial. Isso desfaz toda a confusão 
feita por muitos juristas acerca da relação entre a posse 
indígena e o caráter histórico da ocupação como pressuposto 
para o reconhecimento do direito dos índios sobre suas terras 
tradicionais. A expressão “originais senhores delas” foi 
conferida pelo colonizador português de forma genérica, 
referindo-se à terra em sentido amplo (continente 
“descoberto”). Assim, considerou-se a totalidade das 
populações indígenas como habitantes originários do “Novo 
Mundo”. 

Importante ressaltar ainda que, desde a Lei de 6 de junho 
de 1755, o reconhecimento das terras indígenas goza de 
caráter permanente, uma vez que são reservadas aos índios 
“para gozarem delas por si e todos seus herdeiros”. Na origem 
do indigenato, não há, portanto, nenhuma menção à 
transitoriedade desse direito, como se a concretização da 
pretensa assimilação do mundo ocidental pelos povos nativos 
ultimasse o direito à terra. Muito pelo contrário, o direito 
brasileiro sempre lhes conferiu uma destinação vitalícia, que 
perdura na descendência indígena, configurando-se em uma 
hereditariedade étnico-coletiva ad eternum. 

Acrescente-se, por fim, que os dispositivos constitutivos do 
indigenato (do período colonial) reconheceram o senhorio dos 
índios sobre as terras que ocupam, a abranger, inclusive, a 
soberania desses povos sobre elas, o que justificava o não 
pagamento de foro ou de tributo sobre essas terras. 

Da colonização portuguesa à atualidade, inúmeras regras 
jurídicas foram impostas aos índios visando regular sua vida e 
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organização territorial no Brasil. Algumas normas referiam-se 
à (privação de) liberdade do indígena, que decorriam de 
conveniências político-econômicas e de discussões acerca da 
própria natureza humana (existência de alma) do indígena; 
outras normas buscaram regular sua situação territorial, com 
o intuito de confiná-los a uma pequena porção de terras, para 
catequizá-los e “civilizá-los”, de modo a liberar espaço para as 
frentes econômicas da sociedade dominante, e, ao mesmo 
tempo, colocar a sua disposição mão-de-obra indígena. 

Todavia, desde essa época, considerou-se a existência dos 
direitos territoriais dos povos nativos, sendo, no entanto, 
constituídos ao modo europeu de utilização e delimitação 
territorial. O indigenato era o instituto que declarava o 
reconhecimento do direito dos índios as suas terras, 
reservando-se sempre o prejuízo de terceiros, visto que os 
considerava primeiros e senhores naturais dessas terras. Não 
obstante, a realidade nas relações entre as sociedades 
“brancas” e “indígenas” demonstraram o desrespeito pelas 
próprias leis do sistema jurídico hegemônico. 

Assim, fez-se necessário que os povos indígenas se 
organizassem sob novas formas para se opor e fazer garantir a 
sua existência enquanto povo com organização social, 
normatizações, costume, tradições próprias. A mobilização 
dos indígenas, com o apoio de organizações indigenistas, 
obteve bons resultados na positivação constitucional dos 
direitos indígenas, fazendo-se aprovar, na Constituição 
Federal de 1988, um capítulo específico para tratar das 
garantias dos povos indígenas. Observa-se, ademais, que a 
nova ordem jurídica instaurada pela Lei Fundamental de 1988 
inaugura novos fundamentos para os direitos indígenas, 
pautados na dignidade da pessoa humana e na proteção à 
diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira. 

Rompeu-se, então, com a orientação assimilacionista 
presente nas legislações anteriores, consagrando o direito à 
diferença. As diversas formas de expressão social, de sentir e 
dar sentido à vida, e as inúmeras respostas que as sociedades 
podem dar ao seu desenvolvimento foram consideradas de 
suma importância para a sociedade. Nesse sentido, retornou-
se à questão central do papel do Estado brasileiro na proteção 
da diversidade étnica e cultural. A mera tolerância das 
diferentes práticas socioculturais não mais condiz com a 
necessidade de vivência étnica e cultural desses povos; por 
isso impôs-se ao Estado o dever de garantir e proporcionar os 
elementos necessários para que possam viver plenamente sua 
cultura, tornando-se, então, indispensável a efetivação dos 
inúmeros direitos concatenados ao direito à diferença, tais 
como o direito à autodeterminação, à autonomia, à 
participação, aos territórios tradicionais e ao seu controle, e à 
educação diferenciada. 

Contudo, apesar da instauração de um novo paradigma no 
campo de proteção aos direitos indígenas, o estudo do 
instituto do indigenato ainda se faz necessário para 
compreender a consolidação do direito indigenista sobre as 
terras indígenas, conferindo ao interprete da norma um 
aprofundamento teórico e histórico acerca do direito 
originário indígena, o que lhe servirá de base para 
interpretação e aplicação dos direitos indígenas previstos na 
Constituição da República de 1988. 

Em suma, o direito territorial atribuído ao indigenato tem 
como fundamento o fato de os índios serem os primeiros 
habitantes e naturais senhores da terra; estabelecendo-se a 
primazia desse direito sobre qualquer outro. Assim, o título do 
indigenato (posse indígena) prevalece sobre todos os outros 
títulos, porquanto se trata de direito originário. Nesse sentido, 
reunidos os elementos que o caracterizem (ocupação 
tradicional indígena), declaram-se extintos e nulos eventuais 
direitos de terceiros, não importando a data da ocupação 
indígena, “porque na concessão destas [terras] se reserva 
sempre o prejuízo de terceiro”. Trata-se de um direito 

perpétuo, garantido aos indígenas para a sua continuidade 
como povos com relações identitárias pré-colombianas. 

Fonte: http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-
construcao-da-teoria-do-indigenato-do-brasil-colonial-a-
constituicao-republicana-de-1988,43728.html 

 

 
 
A Sociedade Colonial 
 
Logo após a chegada dos portugueses no Brasil (1500), a 

coroa portuguesa começou a temer invasões estrangeiras no 
território brasileiro. Esse temor era real, pois corsários e 
piratas ingleses, franceses e holandeses viviam saqueando as 
riquezas da terra recém descoberta. Era necessário colonizar 
o Brasil e administrar de forma eficiente. 

 
O Período Pré-Colonial: A fase do Pau-Brasil (1500 a 

1530)  
 
O termo “Descobrimento do Brasil” traz uma visão pautada 

no eurocentrismo, que é a valorização da cultura europeia em 
detrimento das outras, já que expõe a chegada (termo mais 
apropriado) dos portugueses ao Brasil como o início da 
civilização e da presença humana no país, desconsiderando a 
presença e a cultura indígena já presentes há milhares de anos 
neste território. Os portugueses chegam ao Brasil em 22 de 
abril de 1500, com a esquadra de Pedro Alvares Cabral, 
iniciando o período conhecido como Pré-Colonial. 

Durante o período Pré-Colonial foi grande a exploração do 
pau-brasil, que alcançava um bom valor na Europa, utilizado 
no tingimento de tecidos (daí vem o nome brasil, pois a 
madeira soltava um pigmento avermelhado, semelhante à cor 
de uma brasa). O corte e transporte das toras de pau-brasil 
eram feitas pelos indígenas, a partir de trocas (escambo) com 
os portugueses. Os portugueses não encontraram de imediato 
metais ou pedras preciosas no Brasil, e também não tiveram 
interesse em criar colônias no  

Durante os primeiros trinta anos, o Brasil foi atacado pelos 
holandeses, ingleses e franceses que tinham ficado de fora do 
Tratado de Tordesilhas (acordo entre Portugal e Espanha que 
dividiu as terras recém descobertas em 1494). Os corsários ou 
piratas também saqueavam e contrabandeavam o pau-brasil. 
O medo da coroa portuguesa era perder o território brasileiro 
para um outro país. Para tentar evitar estes ataques, Portugal 
organizou e enviou ao Brasil as Expedições Guarda-Costas, 
porém com poucos resultados.  

Os portugueses continuaram a exploração da madeira, 
construindo as feitorias no litoral que nada mais eram do que 
armazéns e postos de trocas com os indígenas.  

No ano de 1530, o rei de Portugal, D. João III, organizou a 
primeira expedição com objetivos de colonização, comandada 
por Martin Afonso de Souza, com a intenção de povoar o 
território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de 
cana-de-açúcar no Brasil. 

 
A cana-de-açúcar 
 
Houveram muitos motivos para a escolha da cana como 

produto da colônia, entre eles a ocorrência do solo de massapê, 
que é propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Além disso, 
era um produto muito bem cotado no comércio europeu. As 
primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram no início da 
ocupação efetiva do território brasileiro, trazidas por Martim 

6. História do Brasil-Colônia. 
6.1. Gestão dos territórios 

luso-americanos 
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Afonso de Souza em 1533 e plantadas no primeiro engenho, 
construído em São Vicente. 

Os principais centros de produção açucareira do Brasil 
localizavam-se nos atuais estados de Pernambuco, Bahia e São 
Paulo. A ocupação do Brasil no Século XVI esteve 
profundamente ligada à indústria açucareira. A economia de 
plantation possui relação intensa com os interesses dos 
proprietários de terras que lucravam enormemente com as 
culturas de exportação. 

O latifúndio, isto é, a grande propriedade rural, formou-se 
nesse período, tendo consequências até os dias de hoje. A 
produção da cana-de-açúcar também contribuiu para a 
vinculação dependente do país em relação ao exterior, a 
monocultura de exportação e a escravidão e suas 
consequências. A colônia portuguesa de exploração prosperou 
graças ao sucesso comercial da produção da cana-de-açúcar.  

 

 
Fonte: 

http://4.bp.blogspot.com/Economia+no+século+XVI.jpg 
 
O senhor de engenho, que era proprietário do complexo de 

produção de açúcar, ou engenho desfrutava de admirável 
status social. Os engenhos eram compostos de amplas 
propriedades de terras ganhas através da cessão de sesmarias. 
O senhor de engenho e sua família moravam na casa-grande – 
local onde ele desempenhava sua autoridade junto aos seus, 
cumprindo seu papel de patriarca. 

Em 1630 os holandeses invadiram o nordeste da colônia, 
na região de Pernambuco, que era a maior produtora na época. 
Durante sua permanência no Brasil, os holandeses adquiriram 
o conhecimento de todos os aspectos técnicos e 
organizacionais da indústria açucareira. Esses conhecimentos 
criaram as bases para a implantação e desenvolvimento de 
uma indústria concorrente, de produção de açúcar em grande 
escala, na região do Caribe.  A concorrência imposta pelos 
holandeses, que haviam sido expulsos pelos portugueses, fez 
com o Brasil perdesse o monopólio que exercia mercado 
mundial do açúcar, levando a produção a entrar em declínio. 

 
 
 
 

As Capitanias Hereditárias 
 
A implantação do regime de capitanias hereditárias no 

Brasil, em 1534, está vinculada a incapacidade económica do 
Estado português em financiar diretamente a colonização, pois 
o monopólio do comercio com as índias se tornara deficitário. 
Por essa razão, e considerando urgência de se colonizar o 
Brasil. D. João III decidiu dividi-lo em capitanias hereditárias, 
para que elas mesmas fossem colonizadas com recursos 
particulares, sem que a coroa tivesse que investir dinheiro. 

O regime de capitanias já havia sido aplicado com êxito nas 
ilhas atlânticas (Madeira, Açores. Cabo Verde e São Tomé). No 
próprio Brasil já existia a capitania de São Joao, 
correspondente ao atual arquipélago de Fernando de Noronha. 

O território brasileiro foi dividido em 14 capitanias (uma 
delas subdividida em dois lotes), doadas a doze donatários. Os 
limites de cada território, definidos sempre por linhas 
paralelas iniciadas no litoral, estavam especificados na Carta 
de Doação. Este documento estipulava também que a capitania 
seria hereditária, indivisível e inalienável, podendo ser 
readquirida somente pela Coroa. Um segundo documento era 
o Foral, que regulamentava minuciosamente os direitos do rei. 
Na realidade, os donatários não recebiam a propriedade das 
capitanias, mas apenas sua posse. De qualquer forma 
possuíam amplos poderes administrativos, militares e 
judiciais, sendo responsáveis unicamente perante o soberano. 
Tratava-se, portanto, de um regime administrativo 
descentralizado. 

São Vicente e Pernambuco foram as únicas capitanias que 
prosperaram. O fracasso do projeto como um todo decorreu de 
vários fatores: falta de coordenação entre as capitanias, grande 
distância da metrópole, excessiva extensão territorial, ataques 
indígenas, desinteresse de vários donatários e. acima de tudo. 
Insuficiência de recursos. 

As capitarias hereditárias não desapareceram com a 
criação do Governo-Geral: elas foram gradualmente 
readquiridas pela Coroa, até serem totalmente extintas, na 
segunda metade do século XVIII. pelo marques de Pombal. 

 

 
Fonte: http://www.estudopratico.com.br/ 
 
Principais Capitanias Hereditárias e seus donatários: 

São Vicente (Martim Afonso de Sousa), Santana, Santo Amaro 
e Itamaracá (Pêro Lopes de Sousa), Paraíba do Sul (Pêro Gois 
da Silveira),Espírito Santo (Vasco Fernandes Coutinho), Porto 
Seguro (Pêro de Campos Tourinho), Ilhéus (Jorge Figueiredo 
Correia), Bahia (Francisco Pereira Coutinho), Pernambuco 
(Duarte Coelho), Ceará (António Cardoso de Barros), Baía da 
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Traição até o Amazonas (João de Barros, Aires da Cunha e 
Fernando Álvares de Andrade). 

 
Governo Geral 
 
Reconhecendo o fracasso do regime de capitanias 

hereditárias, D. João III resolveu criar o Governo-Geral. Por 
meio dessa medida o monarca visava centralizar a 
administração colonial, subordinando as capitanias a um 
governador-geral que coordenasse e acelerasse o processo de 
colonização do Brasil. Com esse objetivo elaborou-se em 1548 
o Regimento do Governador-Geral no Brasil que 
regulamentava as funções do governador e de seus principais 
auxiliares — o ouvidor-mor (Justiça), o provedor-mor 
(Fazenda) e o capitão-mor (Defesa). 

O primeiro governador-geral foi Tomé de Sousa, que 
fundou Salvador, primara cidade e capital do Brasil. Com ele 
vieram os primeiros jesuítas e foi criado o primeiro bispado 
em terras brasileiras.  

A administração do segundo governador-geral, Duarte da 
Costa, apresentou sérios problemas: revoltas dos índios na 
Bahia, conflito entre o governador e o bispo e, principalmente, 
a invasão francesa do Rio de Janeiro (criação da França 
Antártica). Em compensação, o terceiro governador-geral, 
Mem de Sá, mostrou-se tão eficiente que a metrópole o 
manteve no cargo até sua morte; foi ele quem conseguiu 
expulsar os invasores franceses, graças a atuação de seu 
sobrinho Estado de Sá. 

Depois de Mem de Sá, por duas vezes a colônia foi dividida 
temporariamente em dois governos-gerais: a Repartição do 
Norte, com capital em Salvador, e a do Sul, com capital no Rio 
de Janeiro. 

Durante a União Ibérica, o Brasil foi transformado em duas 
colônias distintas: Estado do Brasil (cuja capital era Salvador 
e, depois, Rio de Janeiro) e Estado do Maranhão (cuja capital 
era São Luís e, depois, Belém). A reunificação só seria 
concretizada pelo marquês de Pombal, em 1774. 

Além das capitanias e do Governo-Geral, foram criadas as 
Câmaras Municipais nas vilas e nas cidades do Brasil Colônia. 
O controle edifico das Câmaras Municipais era exercido pelos 
grandes proprietários locais, os "homens-bons", o que 
reforçava suas posições sociais de mando. Entre suas 
competências, destacavam-se o ceder deliberativo sobre 
preços de mercadorias e a fixação dos valores de alguns 
tributos.  

As eleições para as Câmaras Municipais eram realizadas 
ente os "homens-bons". Elegiam-se três vereadores, um 
procurador, um tesoureiro e um escrivão, sob a presidência de 
um juiz ordinário, (juiz de paz), mais tarde substituído, pelo 
juiz de fora. Ao longo da colonização, os choques entre os 
interesses da metrópole e os da colônia, isto é, entre o 
centralismo e o localismo, foram simbolizados, 
respectivamente, pelo Governo-Geral e pelas Câmaras 
Municipais. 

 
Companhia de Jesus 
 
A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola em 

1534, como resposta para os movimentos religiosos, em 
especial a reforma protestante e a contrarreforma, que 
aconteciam na Europa. Seu objetivo era espalhar a fé católica 
pelo mundo. 

Os primeiros representantes da Ordem jesuítica chegaram 
ao Brasil comandados pelo padre Manuel da Nóbrega, no ano 
de 1549, em uma expedição comandada por Tomé de Souza. 
Após desembarcarem na Bahia, ajudaram na fundação da 
cidade de Salvador, além de percorrerem as capitanias 
vizinhas. 

O Projeto Educacional Jesuítico não era apenas um projeto 
de catequização, mas sim um projeto bem mais amplo, um 

projeto de transformação social, pois tinha como função 
propor e implementar mudanças radicais na cultura indígena 
brasileira.   

Uma das estratégias adotadas por Manuel da Nóbrega na 
conversão dos gentios foi a construção de aldeias de 
catequização, que se situavam próximas das vilas e cidades 
portuguesas. Essas aldeias eram habitadas pelos padres 
jesuítas e pelos índios a serem convertidos. 

No ano de 1553, José de Anchieta chega ao Brasil. Anchieta 
esteve à frente do Colégio na vila de São Paulo de Piratininga, 
fundada em 1554. Durante seu tempo no colégio fez contato 
intenso com os grupos indígenas locais, o que auxiliou na 
elaboração de um guia de gramática e um dicionário. 

A partir da década de 1580, a missão realizava-se por meio 
de visitas esporádicas aos grupos localizados nas matas. Essas 
visitas eram espaçadas e demoravam até quinze dias ou mais, 
umas das outras, e os padres não permaneciam muito tempo 
entre os grupos. Devido ao segundo contato ser sempre 
demorado, quando aconteciam os índios já não detinham as 
orientações anteriores.  

Na segunda metade do século XVIII, a presença dos jesuítas 
no Brasil sofreu um duro golpe. Nessa época, o influente 
ministro Marquês de Pombal decidiu que os jesuítas deveriam 
ser expulsos do Brasil por conta da grande autonomia política 
e econômica que conseguiam com a catequese. A justificativa 
para tal ação adveio da ocorrência das Guerras Guaraníticas, 
onde os padres das missões do sul armaram os índios contra 
as autoridades portuguesas em uma sangrenta guerra.  

Apesar desse episódio, a herança religiosa dos jesuítas 
ainda se encontra manifesta em vários setores da nossa 
sociedade. Muitas escolas tradicionais do país, bem como 
várias instituições de ensino superior espalhadas nos mais 
diversos pontos do território brasileiro, ainda são 
administradas por setores dirigentes da Igreja Católica. 
Somente no século XIX, foi que as escolas laicas passaram a 
ganhar maior espaço no cenário educacional brasileiro. 

 
Outros atividades econômicas  
 
Na região Nordeste a atividade pastoril expandiu-se 

rapidamente, pois o capital necessário para a montagem de 
uma fazenda de gado era bastante reduzido. As terras eram 
fartas e o criador precisava somente requerer a doação de uma 
sesmaria ou simplesmente apossar-se da terra. Para adquirir 
os animais também não era necessário grande investimento, já 
que era possível para os colonos trabalharem por volta de 5 
anos em fazendas de gado com pagamento feito através da 
participação no nascimento de novos animais (geralmente o 
colono recebia uma cria em cada quatro), o que garantia que 
quando terminasse o tempo de serviço, o colono teria 
adquirido um pequeno rebanho, garantindo a possibilidade de 
conduzir seus negócios de forma independente. 

As instalações das propriedades pastoris eram simples, 
com poucas casas e alguns currais feitos com material 
encontrado nas localidades. O método de criação também era 
muito simples, feito de maneira extensiva (O gado vivia solto 
no campo), o que dispensava mão-de-obra numerosa ou 
especializada. Em uma fazenda de três léguas era comum a 
utilização de dez a doze homens para o serviço, que poderiam 
ser negros forros (com carta de alforria), mestiços ou 
indígenas, que possuíam grande habilidade para a atividade. 
Dificilmente eram utilizados escravos. 

Na região amazônica a geografia impedia a implantação 
de fazendas de cultivo ou a criação de animais. Ao penetrarem 
os rios e selvas da região os portugueses notaram que os índios 
utilizavam uma grande variedade de frutas, ervas, folhas e 
raízes para fins medicinais e alimentícios. Os produtos 
utilizados, em especial cacau, baunilha, canela, urucum, 
guaraná, cravo e resinas aromáticas foram chamados de 
drogas do sertão, e possuíam bom valor de comercio na 
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Europa, podendo ser vendidas como substitutas ou 
complementos das especiarias. Além das plantas, outras 
variedades de drogas do sertão incluíam: gordura de peixe-
boi, ovos de tartaruga, araras e papagaios, jacarés, lontras e 
felinos.  

 

 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/ 
Economia+do+século+XVII.jpg 

 

 
 
A exploração e ocupação do território hoje denominado 

Brasil foi executada pelos portugueses com o objetivo de 
garantir lucros para a empreitada colonial. Desde o primeiro 
contato com as populações nativas, em 1500, buscou-se 
entender e encontrar produtos e formas extração de 
mercadorias que tivessem a possibilidade de gerar lucros no 
mercado europeu. 

Pouco atrativa no primeiro contato, apesar da abundância 
de beleza natural e também de pessoas, como descrito pelo 
escrivão Pero Vaz de Caminha, a terra brasileira vai ganhar a 
atenção dos portugueses somente com o declínio do comércio 
na Índia, ainda no século XIV, incluindo aí também a ameaça de 
conquista do território pelos franceses. 

Sobre a população local, os hábitos e a vestimenta 
causaram espanto, como atestado no trecho a seguir: 

 
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, 

de bons rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem 
nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar 
suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar 
o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos 
neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento duma 
mão travessa, da grossura dum fuso de algodão, agudos na 
ponta como um furador. Metemnos pela parte de dentro do 
beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita 
como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os 
molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os 
cabelos seus são corredios. E andavam tosquiados, de tosquia 
alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até 
por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de 
fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de 
ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, mui basta 
e mui cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava 
pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda 
como cera (mas não o era), de maneira que a cabeleira ficava 

mui redonda e mui basta, e mui igual, e não fazia míngua mais 
lavagem para a levantar. 

[...] 
Parece-me gente de tal inocência que, se homem os 

entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, 
segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença. 
E portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar 
aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que 
eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer 
cristãos e crer em nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor 
que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa 
simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer 
cunho, que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que lhes 
deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui 
nos trouxe, creio que não foi sem causa. 

Fonte: 
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/car
ta.pdf 

 
A forma de vida totalmente diferente dos indígenas que 

aqui habitavam levaram os portugueses a entenderem que os 
habitantes nativos eram seres inferiores, e deveriam, portanto, 
obedecê-los, o que de fato foi cogitado. 

Dentro dos interesses coloniais portugueses, estava 
principalmente a garantia de mão-de-obra nativa e de 
estabelecer bases para a exploração econômica do novo 
território. Para consecução deste objetivo, foram 
fundamentais as políticas de descimento e de aldeamento. 

O descimento consistia no deslocamento de povos inteiros 
dos chamados sertões até a proximidade de povoados 
portugueses. Essa era uma tarefa a cargo ora de moradores ora 
de religiosos, a depender da legislação ao longo do tempo, mas 
sempre com a presença de missionários: uma vez descidos, os 
índios deviam ser catequizados e civilizados. 

A partir do processo de descimento foram sendo formadas 
as aldeias, como forma de sedentarizar e converter os índios 
amigos, já que a distância cada vez maior entre os povoados 
portugueses e as terras indígenas tornava necessária a 
colaboração dos próprios índios. Ainda sobre os aldeamentos, 
o controle e a chefia ficou a cargo de padres jesuítas. 

Segundo Rodrigo Marchini, a legislação régia portuguesa 
apresenta um caráter de dualidade, sendo que “essa dualidade 
consiste em haver duas formas de tratamento jurídico em 
relação aos índios que ocorrem simultaneamente no tempo. 
De fato, se acompanharmos a sequência cronológica dos 
dispositivos pode-se acreditar que ela seja contraditória e não 
demonstre uma progressão lógica de um sistema de 
organização, mas a busca pela racionalidade que parecia faltar 
nos levou a concordar com o entendimento da professora 
Beatriz Perrone-Moisés no artigo "Índios livres e índios 
escravos – Os princípios da legislação indigenista do período 
colonial (século XVI a XVIII)", in CUNHA, Manuela Carneiro da 
(org.), História dos Índios no Brasil, 2a edição, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, p.117, segundo a qual a 
legislação indigenista colonial não deve ser considerada 
confusa e conflitante, com alguns momentos de liberdade e 
outros de escravidão, visto que há uma clara diferença de 
tratamento legal entre os índios aliados e inimigos o que 
explica as aparentes contradições na legislação, pois ao invés 
de uma política de administração dos índios que 
repetidamente se nega, existem duas políticas oficiais uma 
protetiva para os aliados e outra de conquista para os inimigos.  

 
O duplo tratamento que inicialmente se percebe 

claramente, vai com o passar do tempo se mostrando menos 
radical, mas não menos significativo. Assim, a dicotomia entre 
índios aliados e inimigos passa muito lentamente a ser entre 
índios integrados e índios isolados. No Império, apenas os 
índios que tiveram contato com os não-índios e estão se 
integrando terão proteção estatal, ao passo que os índios 

6.1.1. Legislação régia 
portuguesa sobre os direitos 

dos índios as suas terras 
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isolados não terão, por exemplo, garantias sobre sua ocupação 
de terras.” 

Nesse sentido, em 1562 o governador geral Mem de Sá doa 
a um grupo de indígenas que afirmavam ser cristianizados, 
uma porção de terras: 

 
Carta de Sesmaria 7 de setembro de 1562 
 
"Carta de sesmaria da terra dos Indios da Aldeia do 

Espirito Santo deste Colegio. 
 
1. Saibam quantos este instrumento de Carta de data de 

sesmaria virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo da era de mil e quinhentos e sessenta e dois anos, 
em os sete dias do mes de Setembro do dito ano, em esta cidade 
do Salvador da Bahia de Todos os Santos, em as casas da 
morada de mim escrivão ao diante nomeado, apareceu um 
requerendo dos Indios, moradores e povoadores do gentio 
Espirito Santo, e por ele me foi apresentada um petição e nela 
um despacho posto do Senhor Mendo de Sá, do Concelho de El-
Rei Nosso Senhor, Capitão desta cidade e Governador Geral de 
todo este Estado do Brasil, de cujo traslado da dita petição e 
despacho tudo é o seguinte: 

Senhor, 
Dizem os Indios moradores da povoação do Espirito Santo 

que eles se apresentaram na dita povoação para aprenderem 
a doutrina cristã e se converterem e serem cristãos, e já pela 
bondade de Deus Nosso Senhor muitos deles são Cristãos e 
todos se dispõem para o serem, e tem feito igreja em que os 
ensinam Padres da Companhia de Jesus; e porque eles 
suplicantes tem necessidade de terras em que possam fazer 
semente e criações para si e os [que] descem e  para isso tem 
necessidade das terras e matos que estão de redor da dita 
povoação, que começam por baixo da tapera, donde esteve 
outra povoação dos antepassados, donde se mudaram à em 
que agora estão, partindo pela banda do campo ao longo dos 
midos de terra e pela tapera, que foi do Grilo, e correndo até o 
Rio Capicaji até da povoação de Santo Antonio, e por acima até 
um caminho que vai para a povoação de São Tiago, que parte 
de uma tapera que se chama Cuirestiba, e dai corre até o rio da 
dita povoação do Espirito Santo, que se chama Araragoacope, 
e passando o dito rio correndo pelo dito caminho que ia da 
povoação velha, que estava no caminho, digo, caminho que vai 
para São Tiago até aguas vertentes, e daí cortando ao sul até 
uma cerca velha de Santo Espirito para São Tiago e pelo rio 
abaixo até a tapera de Faoajo: pedem a Vossa Senhoria que no 
dito sitio lhes faça mercê de tres leguas de terra em quadra 
para fazerem os mantimentos e criações deles e os das 
sementes, e lhes mande passar a sua carta de sesmaria no que 
receberão mercê e esmola, pedindo eles suplicantes ao dito 
Senhor Governador que pela sobredita maneira lhes fizesse 
mercê da dita terra pera suas criações e mantimentos. E visto 
pelo Senhor Governador seu pedir e dizer justo; e, havendo 
respeito ao que na sua petição fazem menção e por lhe El-Rei 
Nosso Senhor [dizer] em sua carta que dê terra aos suplicantes 
para nela fazerem os mantimentos e criações, lhe deu a dita 
terra de que em sua petição fazem menção, a qual lhe concede, 
como pelo despacho do dito Senhor consta. E Lhas deu de 
sesmaria por virtude de um Capitulo de uma carta de El-Rei 
Nosso Senhor, cujo traslado dele e do dito despacho é o 
seguinte. 

2. Traslado do despacho do Senhor Governador: 
Dou aos Indios e moradores da povoação de Santo Espirito 

as três leguas de terra em quadra, que pedem, de que lhe farão 
sua carta em forma. Hoje, vinte dias do mes de Agosto de mil e 
quinhentos e sessenta e dois annos. Mem de Sá. 

3. Traslado do capítulo de uma Carta da Rainha Nossa 
Senhora, que veiu ao Senhor Governador Mem de Sá, em que 
começa: 

Dizem tambem que seria grande remedio para aumento e 
conservação da conversão dos ditos gentios repartirem-se e 
darem-se terras aos que já fossem cristãos, digo, e darem-se 
aos que fossem cristãos terras proprias e sitos e lugares para 
isso convenientes, em que possam fazer os mantimentos e 
grangearias sem lhes poderem ser tiradas, porque por não 
terem terras proprias alguns, depois de convertidos e 
apartados de seus brutos costumes, se vão para diversas 
partes remotas donde não podem ser doutrinados e se tornam 
a perder, e outros se ausentam por os proprios portugueses 
lhe tomarem as terras em que fazem mantimentos; tambem 
convem que alguns, que agora são convertidos, tenham nessa 
Capitania terras que lhe foram tomadas e dadas a outrem sem 
causa justa e que seria grã consolação e quietação tornar-se-
lhe ou parte delas. Encomendo-vos consulteis estas cousas 
com os Padres da Companhia, que nessa Capitania estiverem, 
e façais nisso de maneira que vos parecer que convem ao bem 
e aumento da conversão e conservação dos ditos gentios e não 
seja escandalo a outras partes e a todos se ouçam de justiça e 
igualdade. 

4. Por virtude do qual capitulo da dita carta, deu as ditas 
terras aos ditos Gentios, povoadores de Santo Espirito. E por 
verdade lhe mandou ser feita esta Carta pela qual manda que 
eles hajam a posse e senhorio das ditas terras, deste dia para 
todo sempre para si e para os herdeiros, descendentes e 
ascendentes, que após eles vierem , com tal condição e 
entendimento que eles lavrem, aproveitem as ditas terras 
deste dia por diante. E por verdade esta assinou. E eu Francisco 
Vidal, escrivão que a escrevi, este capitulo aqui trasladei da 
propria carta, que a Rainha Nossa Senhora escreveu ao Senhor 
Governador; e este traslado com ela concertei sem duvida, 
digo, sem cousa que duvida faça. Mem de Sá." 

Referência: Beatriz Perrone-Moisés, "Inventário da 
Legislação Indigenista 1500-1800", in Manuela Carneiro da 
Cunha (org.), "História dos Índios no Brasil", São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 

Fonte: Leite, Serafim, "Cartas dos primeiros jesuítas do 
Brasil", vol III, São Paulo: Comissão do IV Centenário, 1956, pp. 
508-511. 

Transcrito por Rodrigo Sérgio Meirelles Marchini. 
 
Novamente, no que diz respeito aos índios convertidos, em 

1582 é concedida uma nova doação de terras, para todos 
aqueles índios que descerem e se converterem e caso elas 
fossem tomadas deviam ser restituídas: 

 
Alvará de 21 de agosto de 1582 
  
"Alvará de El-Rei no qual manda dar terras aos índios de 

Sesmaria e que os Governadores façam restituir aos índios as 
terras que seus vassalos lhes tiverem tomado e ocupado. 

 
Eu EL-Rei faço saber aos que êste Alvará virem que eu soi 

informado que será muito do serviço de Deus e meu exemplo 
e benefício das fazendas e engenhos dos meus Vassalos das 
partes do Brasil darem-se terras de Sesmaria ao gentio que 
descer do sertão para fazerem suas lavouras e que será isto 
meio para descerem muitos e virem mais depressa no 
conhecimento de Nossa Santa Fé e receberem o Santo Batismo 
pelo que mando ao meu Governador das ditas partes que ora é 
ou ao diante fôr e ao Provedor-mor da minha fazenda em elas 
que ordene com o gentio que descer se reparta em aldeias 
junto às ditas fazendas lhes façam dar tantas terras de 
Sesmarias quantas bastarem para comodamente fazerem suas 
lavouras e se manterem, as quais lhes serão dadas por medição 
e se lançarão nos livros das Câmaras das Capitanias das ditas 
partes com declaração das confrontações delas e os nomes das 
aldeias e do dia, mês e ano em que se lhes deram para a todo o 
tempo se saber como as ditas terras lhes pertencem e lhes não 
poderem ser tomadas em tempo algum e outrossim hei por 
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bem que as terras que forem dadas de Sesmarias, algumas 
aldeias dos índios que estão juntas da Capitania do Salvador 
das ditas partes as tenham e possuam e sendo-lhes tomadas 
algumas por meus vassalos o dito meu Governador ou 
Provedor de minha fazenda lhes fará logo restituir com efeito 
procedendo nisso com muita diligência. Notifico assim e 
mando que na maneira que se neste contém o cumpram e 
guardem e façam inteiramente cumprir e guardar, o qual se 
registrará nos ditos livros das Câmaras e o traslado dele 
concertando e assinado por um dos meus Escrivães da Câmara 
e se envia por três ou quatro vias às ditas partes os quais se 
cumprirão tão inteiramente como êste próprio se lá fôra que 
hei por bem que valha como carta e que não passa pela 
Chancelaria sem embargo das ordenações do segundo livro 
que o contrário dispõe. Francisco Barros fez em Madri a vinte 
um de agosto de mil e quinhentos oitenta e dois anos. Roque 
Viera o fez escrever. Concertada com a própria por mim 
Gaspar Beleagoa Carneiro. O qual traslado de Alvará eu 
Francisco de Couto Barreto, Tabelião público do Judicial e 
Notas por Sua Majestade nesta cidade do Salvador e seus 
Termos fiz trasladar de um traslado que me presentou o 
Reverendo Padre Francisco Reis da Companhia de Jesús que 
assinou de como recebeu e a êle me reporto e êste concertei 
com o Tabelião comigo abaixo assinado, o subscreví, que o 
assinei de meu próprio sinal seguinte. Hoje, cinco de Março de 
mil seiscentos e cinquenta e dois anos. Levei o próprio 
Francisco dos Reis. Concertado por mim Tabelião Francisco do 
Couto Barreto. Comigo Tabelião Manuel Teixeira Pinto." 

 
Referência: Beatriz Perrone-Moisés, "Inventário da 

Legislação Indigenista 1500-1800", in Manuela Carneiro da 
Cunha (org.), "História dos Índios no Brasil", São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 

Fonte: Documentos Históricos, vol. LXIV, Rio de Janeiro: 
Typ. Baptista de Souza, 1944, pp. 94-95. 

Transcrito por Rodrigo Sérgio Meirelles Marchini. 
 
Sobre o direito amplo dos índios à terra, a primeira lei 

nesse sentido data de 1 de abril de 1680, ou seja, 150 anos após 
o início da colonização efetiva e escravização dos indígenas. A 
referida lei tinha validade para o Maranhão. Segue abaixo a 
transcrição da lei, preservada a linguagem: 

 
Lei de 1 de abril de 1680 
 
"Ley Sobre a liberdade do gentio do Maranhão. 
 
Dom Pedro etc. Faço saber aos que essa Ley virem que 

sendo informado ELRei meu Senhor e Pay que Deos tem dos 
injustos captiveiros a que os moradores do Estado do 
Maranhão por meios ilicitos reduzião os Indios delle, e dos 
graves danos, excessos, offenças de Deos que para este fim se 
cometião fez uma Ley nesta Cidade de Lisboa em 9 de Abril de 
655 em que prohibio os ditos captiveiros, exceptuando quatro 
casos em que de direito herão justos e licitos, a saber quando 
fossem tomados em justa guerra que os Portuguezes lhe 
movessem intervindo as circunstancias na dita Ley declaradas, 
ou quando impedissem a pregação evangelica, ou quando 
istivessem prezos a corda para serem comidos, ou quando 
fossem vendidos por outros Indios que os houvessem tomado 
em guerra justa, examinando-se a justiça della na forma 
ordenada na dita Ley, e por não haver sido eficaz o dito 
remedio, nem o de outras Leys antecedentes do Anno de 1570, 
1577, 1595, 1652, 1653, com que o dito Senhor Rey meu Pay e 
outros Reis seus predesessores procurarão atalhar este dano, 
antes se haver continuado athe o presente com grande 
escandalo e excesso contra o serviço de Deos e meu 
impedindo-se por esta cauza a conversão d'aquella 
gentilidade, que dezejo promover e adiantar, e que deve ser e 
he o meu primeiro cuidado, e tendo mostrado a esperiencia 

que suposto sejão licitos os captiveiros por justas razões de 
direito nos casos exceptuados na dita Ley de 655 e nas 
anteriores, com tudo que são de maior ponderação as razões 
que ha em contrario para os prohibir em todo o cazo, serrando 
a porta, aos pretextos simulações e dolo com que a malicia 
abusando dos casos em que os captiveiros são justos introduz 
os injustos, enlaçando-se as conveniencias não somente em 
privar da liberdade aquelles a quem a comunicou a natureza e 
que por direito natural e positivo são verdadeiramente livres, 
maz tambem nos meios ilicitos de que usão para este fim; 

Dezejando reparar tão grandes danos e inconvenientes e 
principalmente facilitar a converção de aquelles gentios e pello 
que convem ao bom governo tranquilidade e conservação 
d'aquelle estado com parecer dos do meo Conselho ponderada 
esta materia com a madureza que pedia a importancia della 
examinando-se as Leys antigas e as que especialmente, sobre 
este particular se estabelecerão para o Estado do Brazil a onde 
por muitos annos se esperimentarão os mesmos danos e 
inconvenientes que ainda hoje durão e se sentem no 
Maranhão; 

Houve por bem mandar fazer esta Ley conformando-me 
com a antiga de 30 de Julho de 609 e com a Provisão que nella 
se refere de 5 de Julho de 605, (sic) passadas para todo o 
Estado do Brazil, e renovando-a sua disposição ordeno e 
mando que daqui em diante se não possa cativar Indio algum 
do dito Estado em nenhum caso nem ainda nos exceptuados 
nas ditas Leys que para este fim nesta parte revogo e hei por 
derrogadas como se dellas e das suas palavras e desposições 
figura expressa e declarada menção ficando no mais em seu 
vigor, e sucedendo que algua pessoa de qualquer condição ou 
qualidade que seja, captive e mande captivar algum Indio 
publica ou secretamente por qualquer titulo ou pretexto que 
seja, o ouvidor geral do dito Estado o prenda e tenha a bom 
recado, sem neste caso conceder homenagem, alvará de fiança 
ou fieis carcereiros e com os autos que formar o remeta a este 
Reino entregue ao Capitão ou Mestre do primeiro navio que 
para elle vier para nesta cidade o entregar no Limoeiro della e 
me dar conta para o mandar castigar como me parecer; E tanto 
que o dito ouvidor geral lhe constar do dito captiveiro porá 
logo em sua liberdade o dito Indio ou Indios, mandando-os 
para qualquer das Aldeas dos Indios catholicos e livres que elle 
quizer, E para me ser mais facilmente prezente se esta Ley se 
observa inteiramente mando que o Bispo e Governador 
d'aquelle Estado e os Prelados da Religiões delle e os Parochos 
das Aldeas dos Indios medem conta pelo conselho Ultramarino 
e junta das Missões dos transgressores que houver da dita ley 
e de tudo o que nesta materia tiverem noticia e for conveniente 
para a sua observancia, E sucedendo mover-se guerra ofenciva 
ou defensiva a algua nação dos Indios do dito Estado nos casos 
e termos em que por minhas leys e ordens é permitido os 
Indios que na tal guerra forem tomados, ficarão somente 
prizioneiros como ficão as pessoas que se tomão nas guerras 
da Europa, e somente o governador os repartirá como lhe 
parecer mais conveniente ao bem e segurança do Estado 
pondo-os nas Aldeas dos Indios livres e catholicos aonde se 
possão reduzir a fé e servir o mesmo Estado e conservarem-se 
na sua liberdade e com o bom tratamento que por ordens 
repetidas está mandado e de novo mando e emcomendo se 
lhes dê em tudo sendo severamente castigado quem lhes fizer 
qualquer vexação, e com maior rigor os que lhe fizerem no 
tempo em que delles se servirem por se lhe darem na 
regartição, Pello que mando aos Governadores, Capitãis 
Mores, Officiais da Camara e mais Ministros do Estado do 
Maranhão de qualquer qualidade e condição que sejão a todos 
em geral e a cada hum em particular cumprão e guardem esta 
Ley que se registará nas Camaras do dito Estado, e por ella hey 
por derogadas não somente as sobreditas leys como assima 
fica referido, maz todas as mais e quaesquer regimentos e 
ordens que haja em contrario ao disposto nesta que somente 
quero que valha tenha força e vigor como nella se contem sem 
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embargo de não ser passada pela chancelaria, e das 
ordenações regimentos em contrario primeiro d'Abril de 
1680.//" 

Referência: Beatriz Perrone-Moisés, "Inventário da 
Legislação Indigenista 1500-1800", in Manuela Carneiro da 
Cunha (org.), "História dos Índios no Brasil", São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 

Fonte: Lei. 01-04-1680, in Anais da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro – Livro Grosso do Maranhão, vol.66, Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1948, pp. 57-59. 

Transcrito por Rodrigo Sérgio Meirelles Marchini.  
 
Na mesma data, foi publicado também um alvará, referente 

á catequese dos índios: 
 
Alvará de 1 de abril de 1680 
    
"Alvará sobre se consignarem aos Religiosos da 

Companhia de Jezus do Estado do Maranhão em cada hum 
Anno dusentos e cincoenta Mil reis na renda do contrato das 
Baleas da Bahia e Rio de Janeiro para sustento de vinte 
Missionarios. 

 
Eu o Principe, como regente e governador dos Reinos de 

Portugal e Algarves. Faço saber aos que este meu Alvará virem 
que pello muito que convem ao serviço de Deos e meu aplicar 
todos os meios mais efficases para conversão do gentio do 
Maranhão, e por justos respeitos que a isso me movem e que 
moverão aos Senhores Reis meus predesessores a 
empregarem nesta ocupacão aos relligiosos da Companhia; 
Houve por bem que elles possão hir somente aquelle Sertão 
tratar de reduzir a fée descer e domesticar aquelle gentio, e por 
que para se conseguir obra tanto do serviço de Deos hade ser 
necesario maior numero de Religiosos do que até agora tinhão 
n'aquellas Missões assim para penetrar o Sertão como para as 
residencias que nelle hande ter para cuja sustentação não 
bastará o que athe agora se lhes dava por conta de minha 
Fazenda// Hey por bem fazer-lhes mercê /de mais/ de 
duzentos e cincoenta mil reis em cada hum Anno, emquanto 
n'aquelle Estado do Maranhão outros bens sufficientes para 
sua sustentação e gastos das Missões, consignados a metade 
nas rendas da Bahia e a outra a metade nas mesmas rendas do 
Rio de Janeiro tudo no contrato das Baleias com declaração 
que o começarão a vencer do primeiro de Janeiro deste anno 
prezente de 680 e que serão para sustento de 20 sugeitos que 
sempre os Padres serão obrigados a ter no noviciado que tem 
no Maranhão alem dos que até agora tem os quaes serão 
destinados para as Missões d'aquelle Estado, em que somente 
se empregarão, e sendo mandados para outras partes irão 
outros em seu logar, e não havendo sempre o dito numero não 
vencerão da dita quantia mais que o que tocar aos sugeitos que 
houver rateando-se devida pelo dito numero de 20 para o que 
o Procurador dos Padres será obrigado mostrar certidão 
jurada do superior da Caza do dito noviciado, em que declare 
em que numero dos sugeitos que nella ha fora dos ocupados a 
outros officios, occupações e ministerios para cobrar a quantia 
que lhe couber, e pella certidão de hum anno poderá cobrar no 
seguinte pella defficuldade que haverá em poder hir ao mesmo 
anno, e poderá cobrar sem ella os primeiros trez annos, que 
será necessario para haver sugeitos que cheguem ao dito 
numero. 

Pello que mando ao meu Governador e Capitão General do 
Estado do Maranhão ao Mestre de Campo General do Estado 
do Brasil a cujo cargo está o Governo delle e ao Governador da 
Capitania do Rio de Janeiro e mais Ministros a que pertencer 
cumprão e guardem este Alvará muito inteiramente como 
nelle se contem, sem duvida algua, o qual não passará pela 
chancelaria e valerá como Carta sem embargo da ordenação do 
Livr. 2. tit. 39 em contrario, e se passou por duas vias.  

Antonio Marreiros da Fonceca a fez em Lisboa ao 1 de Abril 
de 680.  

O Secretario Antonio Lopes da Lavra a fez escrever.  
//Principe//" 
 
Referência: Beatriz Perrone-Moisés, "Inventário da 

Legislação Indigenista 1500-1800", in Manuela Carneiro da 
Cunha (org.), "História dos Índios no Brasil", São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 

Fonte: Alvará. 01-04-1680, in Anais da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro – Livro Grosso do Maranhão, vol.66, Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1948, pp. 56 e 57. 

Transcrito por Rodrigo Sérgio Meirelles Marchini. 
 
Como visto anteriormente, de um lado existe a proteção 

dos índios convertidos, como em 7 de setembro de 1696 em 
que por Carta Régia o Rei manda o Capitão-mor da Paraíba 
restituir as sesmarias dadas aos índios que estavam 
esbulhadas por não-índios; em 8 de janeiro de 1697, avisado, 
por um religioso, da situação de índios em processo de 
conversão, o Rei manda por Carta Régia dar sesmarias aos 
índios; e em 4 de março de 1697, por Lei, o Rei manda que não 
se maltrate os índios da Capitania do Ceará, para conservá-los 
na fé católica.  

 
Do outro lado reprime-se os índios rebeldes, como em 9 de 

janeiro de 1697, por Carta Régia, mandando-se conquistar as 
terras de uns índios resistentes e após a dominação dar a terra 
para outras pessoas cultivarem; em 20 de novembro de 1699, 
por Carta Régia, o Rei manda aumentar o número de escravos 
indígenas no Maranhão para repor os escravos mortos. 

 
Adiantando para o final do período colonial, existe o 

Regimento de 10 de abril de 1804 dado ao então Governador 
Geral Fernando José de Portugal e Castro, que determina que 
as aldeias indígenas quando abandonadas tornavam-se 
devolutas, o regimento comenta que assim se fazia desde 
1716. 

 
Regimento de 23 de Janeiro de 1677 cuja execução se 

recomenda para 10 de abril de 1804 
 
* transcrito parcialmente * 
 
"Regimento que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de 

Campo General do Estado do Brasil em data de 23 de Janeiro 
de 1677 com varias observações feitas pelo actual Vice-Rei, e 
Capitão General de Mar, e Terra do Estado do Brasil D. 
Fernando José Portugal, em cumprimento da Provisão do 
Conselho Ultramarino de 30 de Julho de 1796 cuja execução se 
recomenda por outra de 10 de abril de 1804 em as quaes se 
apontam as Ordens que tem alterado, ampliado, ou restringido 
alguns Capítulos do mesmo Regimento, interpondo-se o 
parecer sobre os Artigos presentemente praticaveis. 

- 
Eu o principe como Regente e Governador dos Reinos de 

Portugal, e dos Algarves. Faço saber aos que este meu 
Regimento virem que tendo consideração a não haver no 
Governo Geral do Estado do Brasil Regimento certo por onde 
os Governadores delle hajam de administrar o bom Governo 
do dito Estado, e convir que ora o que eu nomear o leve, e fique 
para os mais Governadores, que lhe succederem o observem; 
e mandando ver os que havia antigos do mesmo Governo, e 
Ordens dos Senhores Reis meus Predecessores, e minhas, 
assim pelo seu Conselho Ultramarino como em Junta de 
Ministros particulares, e ultimamente pelos do meu Conselho 
de Estado, fui Servido resolver se fizesse para o dito Governo 
o Regimento seguinte. 
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(...) 
CAPITULO 4 

 
A primeira causa por que os senhores Reis meus 

Predecessores mandaram povoar aquellas partes do Brasil, foi 
porque a Gente dellas viesse ao conhecimento de nossa Santa 
Fé Catholica, que é o que sobretudo desejo, e assim 
encommendo muito ao Dito Governadador, e ponho em 
primeira obrigação que tenha nisto particular cuidado como 
convem, e é necessario em materia de tanta importancia, 
fazendo guardar aos novamente convertidos os Privilegios, 
que lhe são concedios, repartindo-lhes as terras conforme as 
Leis que tenho feito sobre sua liberdade, fazendo-lhes todo o 
mais favor que for justo, de maneira que entendam, que em se 
fazerem Christãos não somente ganha o espiritual; mas 
tambem o temporal, e seja exemplo para outros se 
conservarem, e se não consinta que a nenhums se faça 
aggravos, nem vexações e fazendo-lh'as proverá o Governador 
conforme minhas Leis, e Provisões avisando-me do que se 
fizer. 

CAPITULO 5 
 
Da mesma maneira lhe encomendo muito os Ministros que 

se occupam na conversão, e doutrina dos Gentios, para que 
sejam favorecidos em tudo o que para este effeito for 
necessario, tendo com elles a conta que é razão, fazendo-lhes 
fazer bom pagamento nas Ordinarias que têm de minha 
Fazenda para sua sustentação; porque de todo o bom effeito 
que nesta materia houver, me haverei por bem servido. 

 
(...) 

CAPITULO 20 
 
Procurará com particular cuidado guardar, e conservar a 

paz com o Gentio vizinho daquelle Estado encaminhando o que 
tenha com os Portuguezes muita comunicação, e castigando 
com rigor o mau tratamento, que se lhe fizer, como tambem ao 
Gentio, que for rebelde, e fizer hostilidades mandará o 
Governador proceder contra elle na forma das Ordens que 
estão dadas; e porque um dos meios mais convenientes, que se 
pode usar para a conservação da paz com o Gentio, e o 
domesticar com os Portuguezes, é o entender-se a sua lingua, 
dará o Governador Ordem a que se faça della vocabulario, e se 
imprima para com maior facilidade se poder aprender, quando 
não esteja feito, como se ordenou aos Governadores passados. 

(...)" 
 
Referência: Beatriz Perrone-Moisés, "Inventário da 

Legislação Indigenista 1500-1800", in Manuela Carneiro da 
Cunha (org.), "História dos Índios no Brasil", São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 

Fonte: Documentos Historicos, vol. VI, Rio de Janeiro: 
Augusto Porto & C, 1928, pp. 312-466. 

Transcrito por Rodrigo Sérgio Meirelles Marchini. 
 

 
 
Os aldeamentos foram os locais de trabalho dos 

missionários, que buscavam catequizar as populações 
indígenas.  

Utilizados como forma de atração, os aldeamentos 
normalmente estavam localizados próximos às povoações 
coloniais, para incentivar o contato com os portugueses. 

                                                 
13 Chagas, Nádia Moreira; Mota, Lúcio Tadeu. O GUAIRÁ NOS SÉCULOS XVI E 
XVII – AS RELAÇÕES INTERCULTURAIS. Disponível em 

A organização dos aldeamentos era feita de acordo com 
padrões “mestiços”, híbridos, de disposição dialogal. Viviam 
nas aldeias índios de etnias e grupos diversos que concorriam 
para as mesmas de formas variadas: resgates, descimentos, 
consentimento, pacificação, etc., e os missionários. 

Nos aldeamentos jesuíticos os índios eram educados para 
viver como cristãos. Essa educação significava uma imposição 
forçada de outra cultura, a cristã. Os jesuítas valiam-se de 
aspectos da cultura nativa, especialmente a língua, para se 
fazerem compreender e se aproximarem mais dos indígenas. 

Entre os vários exemplos de estudo da língua indígena 
para a utilização como ferramenta de conversão é possível 
citar os padres José de Anchieta e António Ruiz de Montoya. 

O primeiro dicionário conhecido da língua Tupi foi escrito 
pelo padre José de Anchieta e publicado em 1595, com o nome 
de “Arte de Gramática da Língua Mais Falada na Costa do 
Brasil”. 

Anchieta, que missionou no Brasil desde 1553, notava 
(como seus contemporâneos) a grande semelhança da língua 
falada pelos indígenas do litoral: os tupis. Em uma carta de 
1584, ele observa que todos os povos do litoral “têm uma 
mesma língua que é de grandíssimo bem para a sua 
conversão”. Seriam assim povos cuja identidade estaria 
associada à língua geral, como os jesuítas chamavam o “tupi 
universal” que inventaram. Ao lado da inegável semelhança de 
todos os dialetos tupis, o agrupamento das diversas “castas” 
resolveu-se na necessidade homogeneizadora que os 
primeiros missionários viam para lidar com os grupos nativos. 
Tratava-se de entender para transformar, compreender as 
culturas indígenas para substituí-las pelo Evangelho. Os 
jesuítas, desde cedo, determinaram que a catequese, ou a 
conquista das almas, seria mais facilmente realizada se 
usassem da língua dos naturais. Assim, a Gramática da língua 
mais usada na costa do Brasil surge com um instrumento da 
conversão do indígena. 

O primeiro dicionário da língua Guarani foi escrito no ano 
de 1639 pelo padre António Ruiz Montoya. Publicado em 
Madrid, no dicionário de 814 páginas traz cerca de 8100 
palavras. Não por acaso a publicação que traduz para o 
castelhano recebeu o nome “Tesouro da Língua Guarani”. 

 
Sobre a relação dos indígenas com os aldeamentos, como 

bem destacam Mota e Chagas13, ao tratar das reduções 
jesuíticas na região do Guairá (atual paraná), os índios guarani, 
por seu lado, fizeram alianças, acordos e guerras, no sentido de 
garantir sua liberdade. É preciso lembrar que, quando fizeram 
aliança com os jesuítas, eles buscaram uma forma de não ser 
submetidos, por exemplo, à servidão (encomiendas). Para 
entender a história da ocupação dos territórios do Guairá, é 
preciso considerar as relações entre os diversos grupos: 
conquistadores e seus interesses, os guarani, os Kaingang 
(inimigos). 

 
Com expedições denominadas de descimentos, os 

missionários convenciam os índios através da retórica a 
descerem de suas aldeias para se juntarem a novos 
aldeamentos. Pela legislação, o aldeamento garantia a 
liberdade indígena, no entanto, nesse ambiente, os indígenas 
foram forçados a adaptar-se a novos elementos culturais, 
sofrendo interferência religiosa e moral. Eram obrigados a 
trabalhar e por lei deveriam receber pagamento, uma nova 
realidade completamente diferente da sua tradição. 

Os jesuítas nunca foram contrários ao trabalho indígena e, 
muito menos, à sua inserção no mundo colonial. O que eles não 
sustentavam era a servidão natural dos mesmos e a sua 
escravização, salvo por motivo de “guerra justa”. 

http://projetos.unioeste.br/projetos/cidadania/images/stories/ArquivosPDF/
biblioteca/O_Guair_nos_sec._XVI_e_XVII_.pdf 

6.1.2. Aldeamentos 
indígenas 
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Para os jesuítas, o objetivo final da catequização e 
conversão começava a mostrar seu sucesso a partir da 
destruição e da perda dos costumes dos povos indígenas.  

O modelo, tal como inaugurado pelos jesuítas, perdurou ao 
longo de todo o período colonial, embora tenha sofrido 
significativas alterações com a política indigenista pombalina, 
inaugurada com o Diretório dos Índios (1757-1758), que já 
apostava na secularização das aldeias, e reforçada após a 
expulsão dos jesuítas em 1759-60.  

 

 
 

Companhia de Jesus 
 
A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola em 

1534, como resposta para os movimentos religiosos, em 
especial a reforma protestante e a contrarreforma, que 
aconteciam na Europa. Seu objetivo era espalhar a fé católica 
pelo mundo. 

Os primeiros representantes da Ordem jesuítica chegaram 
ao Brasil comandados pelo padre Manuel da Nóbrega, no ano 
de 1549, em uma expedição comandada por Tomé de Souza. 
Após desembarcarem na Bahia, ajudaram na fundação da 
cidade de Salvador, além de percorrerem as capitanias 
vizinhas. 

O Projeto Educacional Jesuítico não era apenas um projeto 
de catequização, mas sim um projeto bem mais amplo, um 
projeto de transformação social, pois tinha como função 
propor e implementar mudanças radicais na cultura indígena 
brasileira.   

Uma das estratégias adotadas por Manuel da Nóbrega na 
conversão dos gentios foi a construção de aldeias de 
catequização, que se situavam próximas das vilas e cidades 
portuguesas. Essas aldeias eram habitadas pelos padres 
jesuítas e pelos índios a serem convertidos. 

No ano de 1553, José de Anchieta chega ao Brasil. Anchieta 
esteve à frente do Colégio na vila de São Paulo de Piratininga, 
fundada em 1554. Durante seu tempo no colégio fez contato 
intenso com os grupos indígenas locais, o que auxiliou na 
elaboração de um guia de gramática e um dicionário. 

A partir da década de 1580, a missão realizava-se por meio 
de visitas esporádicas aos grupos localizados nas matas. Essas 
visitas eram espaçadas e demoravam até quinze dias ou mais, 
umas das outras, e os padres não permaneciam muito tempo 
entre os grupos. Devido ao segundo contato ser sempre 
demorado, quando aconteciam os índios já não detinham as 
orientações anteriores.  

 
Na segunda metade do século XVIII, a presença dos jesuítas 

no Brasil sofreu um duro golpe. Nessa época, o influente 
ministro Marquês de Pombal decidiu que os jesuítas deveriam 
ser expulsos do Brasil por conta da grande autonomia política 
e econômica que conseguiam com a catequese. A justificativa 
para tal ação adveio da ocorrência das Guerras Guaraníticas, 
onde os padres das missões do sul armaram os índios contra 
as autoridades portuguesas em uma sangrenta guerra.  

 
Apesar desse episódio, a herança religiosa dos jesuítas 

ainda se encontra manifesta em vários setores da nossa 
sociedade. Muitas escolas tradicionais do país, bem como 
várias instituições de ensino superior espalhadas nos mais 
diversos pontos do território brasileiro, ainda são 
administradas por setores dirigentes da Igreja Católica. 
Somente no século XIX, foi que as escolas laicas passaram a 
ganhar maior espaço no cenário educacional brasileiro. 

 

Educação  
 
A história da educação no Brasil tem início com a vinda dos 

padres jesuítas no final da primeira metade do século XVI, 
inaugurando a primeira, mais longa e a mais importante fase 
dessa história, observando que a sua relevância encontra-se 
nas consequências resultantes para a cultura e civilização 
brasileiras. 

Os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e ao 
trabalho educativo. Logo perceberam que não seria possível 
converter os índios à fé católica sem que soubessem ler e 
escrever. De Salvador a obra jesuítica estendeu-se para o sul e, 
em 1570, vinte e um anos depois da sua chegada, já eram 
compostos por cinco escolas de instrução elementar (Porto 
Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de 
Piratininga) e três colégios (Rio de Janeiro, Pernambuco e 
Bahia). 

A educação era privilégio das classes abastadas, pois as 
famílias tradicionais faziam questão de terem um doutor 
(médico ou advogado) e um padre. Era usada como 
instrumento de legitimação da colonização, inculcando na 
população ideias de obediência total ao Estado português. Os 
jesuítas impunham um padrão educacional europeu, que 
desvalorizava completamente os aspectos culturais dos índios 
e dos negros. Quanto às mulheres, mesmo das famílias mais 
abastadas, raramente recebiam instrução escolar, e esta 
limitava-se às aulas de boas maneiras e de prendas 
domésticas. As crianças escravas, por sua vez, estavam 
excluídas do processo educacional, não tendo acesso às 
escolas. 

 
Os Franciscanos 
 
Ainda que não tenham sido os jesuítas os primeiros a pisar 

a Terra de Santa Cruz – vale lembrar que junto com Pedro 
Álvares Cabral vieram os franciscanos. Essa primazia dos 
franciscanos, no entanto, não legou à posteridade o mesmo 
alcance que tiveram os jesuítas, que durante duzentos e dez 
anos, a partir da chegada em 1549 até a expulsão em 1759, 
detiveram o monopólio da educação. 

Os frades franciscanos foram os primeiros religiosos a 
iniciarem o trabalho de catequese com os indígenas e, até 
1549, eram os únicos a se dedicarem a tal responsabilidade. 

Apesar de terem sido os primeiros a chegar ao Brasil, os 
franciscanos não buscaram fundar missões e aldeamentos, 
pelos menos até o final do século XIV. 

Até mesmo a fundação da primeira Custódia no Brasil não 
foi uma iniciativa dos frades menores, pois a ação partiu do 
Governador de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho 
que, através de um pedido ao rei Filipe II, da União Ibérica, 
demonstrou o seu interesse na vinda dos frades franciscanos, 
alegando intencionar um desenvolvimento material e 
espiritual para Pernambuco.  

O custódio Frei Melchior de Santa Catarina desembarcou 
em Olinda no dia 12 de abril de 1585, acompanhado por sete 
irmãos franciscanos: Frei Francisco de São Boaventura, Frei 
Francisco dos Santos, Frei Affonso de Santa Maria, Frei Manuel 
da Cruz, Frei Antônio dos Martyres, Frei Antônio da Ilha e Frei 
Francisco da Cruz. 

Após estabelecidos, os frades iniciaram seu apostolado 
voltado para o confessionário e para as pregações, buscando 
eliminar os hábitos considerados impróprios para cristãos. A 
catequese indígena foi iniciada posteriormente, quando os 
colonos demonstravam interesse na escravização dos índios, 
prática que não agradava os missionários. Ao lado do convento 
construíram um seminário, onde ensinavam aos filhos dos 
índios os preceitos morais da fé católica. Sendo os índios 
convertidos ao cristianismo, o desejo dos colonos em 
escravizar a população nativa era acalmado. 

6.1.3. Catequese jesuítica e 
franciscana 
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Diante do trabalho “pacificador”, desempenhado pelos 
franciscanos na referida comunidade é que as demais 
Capitanias passam a solicitar a criação de novos conventos. 

A presença de franciscanos na colônia com o objetivo de 
catequizar tribos indígenas não agradaram ao jesuítas, que não 
admitiam dividir a catequese indígena com qualquer outra 
ordem religiosa. 

O suposto método de doutrinação dos franciscanos era 
considerado menos rígido e, por isso, foi apontado como a 
principal causa da rivalidade entre as duas ordens, pois muitos 
catecúmenos que estiveram sob os cuidados dos jesuítas, os 
abandonaram na busca por aquela outra forma de catequese. 
Assim, os franciscanos não só enfrentaram os ciúmes dos 
jesuítas, como este sentimento fez surgir contendas entre eles, 
a ponto de causar embaraços no desenvolvimento da 
cristianização indígena e da própria colonização portuguesa, 
como aconteceu na cidade de Filipéia de Nossa Senhora das 
Neves, gerando ainda escândalos entre os colonos residentes. 

 

 
 
Em muitas partes do império a insatisfação com o governo 

cresceu muito, levando alguns grupos a apelarem para a luta 
armada e a revolta como forma de protesto. 

 
Cabanagem (1833-1840) 
A Cabanagem foi uma revolta que ocorreu entre 1833 e 

1839, na região do Grão-Pará, que compreende os atuais 
estados de Amazonas e Pará. A revolta começou a partir de 
pequenos focos de resistência que aumentaram conforme o 
governo tentava sufocar os protestos, impondo leis mais 
rígidas e a obrigação de participação no exército daqueles que 
fossem considerados praticantes de atos suspeitos. A 
cabanagem contou com grande participação da população 
pobre, principalmente os Cabanos, pessoas que viviam em 
cabanas na beira dos rios. Os revoltosos tomaram a cidade de 
Belém, porém foram derrotados pelas tropas imperiais. 

 
Revolução Farroupilha (1835-1845) 
A Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi uma 

revolta promovida por grandes proprietários de terras no Rio 
Grande do Sul, conhecidos como estancieiros. O objetivo de 
seus líderes era de separar-se do restante do país. 

A revolta começa pelo descontentamento de produtores do 
sul do país em relação à produtores estrangeiros de Charque, 
principalmente os platinos e argentinos que comercializavam 
e concorriam com os estancieiros pelo mercado do produto no 
Brasil, utilizado principalmente na alimentação de escravos.  

Em 1835, insatisfeitos com o governo, os estancieiros 
iniciam a revolta, tendo Bento Gonçalves como principal chefe 
do movimento, comandando as tropas farroupilhas que 
dominaram Porto Alegre. Com as vitórias obtidas foi 
proclamado um governo independente em 1836, conhecido 
como Republica do Piratini, com Bento Gonçalves como 
presidente.  

Em 1839, o movimento farroupilha conseguiu ampliar-se. 
Forças rebeldes, comandadas por Giuseppe Garibaldi e Davi 
Canabarro, conquistaram Santa Catarina e proclamaram a 
República Juliana. A revolta consegue ser contida somente 
após a coroação de D. Pedro II e os esforços do Barão de Caxias, 
encerrando os conflitos em 1 de março de 1845. 

 
 
 

Revolta dos Malês (1835) 
Em Salvador, nas primeiras décadas do século XIX, os 

negros escravos ou libertos correspondiam a cerca de metade 
da população. Pertenciam a vários grupos étnicos, culturais e 
religiosos, entre os quais os muçulmanos – genericamente 
denominados malês -, que protagonizaram a Revolta dos 
Malês, em 1835. 

O exército rebelde era formado, em sua maioria, por 
“negros de ganho”, escravos que vendiam produtos de porta 
em porta e, ao fim do dia, dividiam os lucros com os senhores. 
Podiam circular mais livremente pela cidade que os escravos 
das fazendas, o que facilitava a organização do movimento. 
Além disso, alguns conseguiam economizar e comprar a 
liberdade. Os revoltosos lutavam contra a escravidão e a 
imposição da religião católica, em detrimento da religião 
muçulmana. 

A repressão oficial resultou no fim da Revolta dos Malês, 
que teve muitos mortos, presos e feridos. Mais de quinhentos 
negros libertos foram degredados para a África. 

 
Sabinada (1837-1838) 
A Sabinada ocorreu na Bahia, com o objetivo de implantar 

uma república independente. Foi liderada pelo médico 
Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, e por isso ficou 
conhecida como Sabinada. O principal objetivo da revolta era 
instituir uma república baiana, mas só enquanto o herdeiro do 
trono imperial não atingisse a maioridade legal. 
Diferentemente de outras revoltas ocorridas no período, a 
sabinada não contou com o apoio das camadas populares e 
nem com os grandes proprietários rurais da região, o que 
garantiu ao exército imperial uma vitória rápida. 

 
Balaiada (1838-1841) 
A Balaiada ocorreu no Maranhão, em 1838, e recebeu esse 

nome devido ao apelido de uma das principais lideranças do 
movimento, Manoel Francisco dos Anjos Ferreira, o "Balaio", 
conhecido por ser um vendedor do produto.  

A Balaiada representou a luta da população pobre contra 
os grandes proprietários rurais da região. A miséria, a fome, a 
escravidão e os maus tratos foram os principais fatores de 
descontentamento que levaram a população a se revoltar. 

A principal riqueza produzida na província, o algodão, 
sofria forte concorrência no mercado internacional, e com isso 
o produto perdeu preço e compradores no exterior. Além da 
insatisfação popular, a classe média maranhense também se 
encontrava descontente com o governo imperial e suas 
medidas econômicas, encontrando na população oprimida 
uma forma de combatê-lo. 

Os revoltosos conseguiram tomar a cidade de Caxias em 
1839 e estabelecer um governo provisório, com medidas que 
causaram grande repercussão, como o fim da Guarda Nacional 
e a expulsão dos portugueses que residiam na cidade.  

Com a radicalização que a revolta tomou, como a adesão de 
escravos foragidos, a classe média que apoiava as revoltas 
aliou-se ao exército imperial, o que enfraqueceu bastante o 
movimento e garantiu a vitória 1841, com um saldo de mais de 
12 mil sertanejos e escravos mortos em batalhas. Os revoltosos 
que acabaram presos foram anistiados pelo imperador. 

 

 
 
Cultura 
 
D. Pedro II foi um grande apreciador das ciências e das 

artes. Diferente do cenário político, onde apresentava-se 
poucas vezes, geralmente no início e no fim dos trabalhos na 

6.2. História do Brasil-
Império. 6.2.1. Rebeliões do 

Período Regencial e 
participação indígena 

6.2.2. Indianismo e 
romantismo 
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câmara, o monarca teve um influente papel na produção 
cultural e na fabricação da identidade brasileira.  

D. Pedro era frequentador assíduo das reuniões do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que tornou-
se um centro produtor de literatura e outros trabalhos 
intelectuais, sob a proteção do imperador. Já no ano de 1838, 
havia sido convidado a tornar-se “protetor” da instituição, e 
em 1839 ofereceu uma das salas do paço imperial para as 
reuniões do Instituto. 

No campo literário, o romantismo predominou, com a 
exaltação da figura indígena, apontado como elemento 
importante da cultura brasileira, porém descrito a partir de 
traços europeizados e representações de passividade perante 
o domínio dos brancos. A obra O Guarani, publicada em 1857 
por José de Alencar, é um exemplo dessa representação. O 
índio Peri é retratado como um herói, que luta contra outras 
tribos indígenas rebeldes e antropófagas (praticantes de 
algumas formas de canibalismo). Outros autores também 
produziram obras centradas na figura do indígena, como 
Gonçalves Dias em I-Juca-Pirama, e Gonçalves de Magalhães 
em A Confederação dos Tamoios. 

No campo artístico, as obras do pintor Victor Meireles 
buscavam também retratar um indígena passivo em relação 
aos portugueses, porém heroico e símbolo de martírio. Dois 
exemplos dessa representação estão nas obras abaixo: 

 

 
A Primeira Missa no Brasil, 1861. Museu Nacional de Belas 

Artes. 
 
A obra A Primeira Missa no Brasil demonstra os indígenas 

em situação de passividade, curiosos com o povo estranho que 
acabara de chegar em seus territórios, executando um ritual 
religioso. Nenhum indígena opõe-se à realização da missa, 
mesmo sendo totalmente diferente de suas crenças ou 
costumes. A cruz aparece como elemento central na 
composição da imagem, com o objetivo de afirmar a fé católica. 

 

 
Moema, 1866. Museu de Arte de São Paulo 

                                                 
14 http://www.ambienteterra.com.br/paginas/indio/seusdireitos.html 

Apesar de ser índia, Moema, representada na obra de 1866, 
possui pela extremamente clara, quase branca. O quadro é uma 
interpretação do conto Caramuru, do frei Santa Rita Durão, 
escrito em 1781. Moema, apaixonada por Caramuru, resolve 
atirar-se ao mar quando o português está regressando para a 
Europa. Incapaz de alcançar o barco, a índia acaba morrendo 
afogada, em uma inocente busca por seu amor. O corpo de 
Moema, já sem vida na praia, está envolto por uma natureza 
mística e exuberante. 
 

 
 

Diretoria-Geral e Diretorias Parciais dos Índios.14 
 
A criação das Diretorias Gerais e Parciais dos Índios por 

todo o território brasileiro foi originada por meio do 
Regulamento das Missões de Catequese e Civilização dos 
Índios criado pelo Decreto n° 426 de 24 de julho de 1845 

As Diretorias dos Índios tinham como responsabilidade as 
mediações entre os índios e os Governos Imperial e Provincial. 

 
Segundo o Regulamento, cada Província teria um Diretor 

Geral de Índios, nomeado pelo Imperador que deveria 
interagir com o respectivo Presidente da Província para 
algumas questões, como por exemplo, requisitar os objetos 
que o Governo Imperial enviasse para os índios, a fim de 
distribuí-los pelos Diretores das Aldeias e pelos Missionários 
(§ 10 do artigo 1º). Com relação à Assembleia Provincial, 
deveria propor “a criação de Escolas de primeiras Letras para 
os lugares, onde não baste o Missionário para este ensino” (§ 
18 do artigo 1º). As Aldeias eram controladas por um Diretor, 
nomeado pelo Diretor Geral. 

Tanto o Governo Imperial e quanto o Governo Provincial 
seriam juridicamente responsáveis pela Diretoria. Essa 
divisão de responsabilidade apenas aconteceu a partir do Ato 
Adicional de 12 de agosto de 1834, que alterou a constituição 
e, dentre outros, criou as Assembleias Legislativas Provinciais, 
delegando-lhes competências legislativas e materiais, ou seja, 
competência de editar leis e de colocá-las em prática, incluindo 
a de elaborar as leis orçamentárias (artigo 10, §§ 5º e 6º) e a 
de “[p]romover, cumulativamente com a assembleia e o 
governo geral, a organização da estatística da província, a 
catequese, a civilização dos indígenas e o estabelecimento de 
colônias” (artigo 11, § 5º). 
 

Na Província de São Paulo, o Diretor Geral dos Índios 
nomeado pelo Imperador foi o Brigadeiro José Joaquim 
Machado de Oliveira, que, por sua vez, deveria nomear 
diretores leigos para cada aldeia indígena da província. 

Machado de Oliveira se posicionava a favor da vertente que 
via a catequese e civilização como saída do estado de barbárie, 
contrariando aqueles que não acreditavam ser possível 
qualquer mudança. Mesmo que o Regulamento das Missões 
fosse um passo a favor dessa vertente, ainda assim, era 
composto por ideias bastante diversificadas.  

O aldeamento de Itariri chama atenção, por ser um dos 
poucos que Machado de Oliveira considerava ter dado certo. 
Ele foi criado em 21 de janeiro de 1847, no município de 
Iguape, porque, segundo o diretor geral, existiram famílias de 
indígenas Guarani Nhandeva, que deixaram as matas, em 1837 
e ali se asilaram, vivendo do trabalho braçal onde era este 
exigido, e talvez sob a condição de escravos. 

 
 

6.2.3. Diretoria-Geral e 
Diretorias Parciais dos 

Índios. 
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Abaixo está reproduzido o decreto na íntegra: 
 
Decreto nº 426, de 24 de Julho de 1845 
 
Contêm o Regulamento ácerca das Missões de catechese, e 

civilisação dos Indios. 
 
     Hei por bem, Tendo ouvido o Meu Conselho de Estado, 

Mandar que se observe o Regulamento seguinte:  
 
     Art. 1º Haverá em todas as Provincias um Director Geral 

de Indios, que será de nomeação do Imperador. Compete-lhe:  
 
     § 1º Examinar o estado, em que se achão as Aldêas 

actualmente estabelecidos; as occupações habituaes dos 
lndios, que nellas se conservão; suas inclinações e propensões; 
seu desenvolvimento industrial; sua população, assim 
originaria, como mistiça; e as causas, que tem influido em seus 
progressos, ou em sua decadencia.  

 
     § 2º Indagar os recursos que offerecem para a lavoura, e 

commercio, os lugares em que estão collocadas as Aldêas; e 
informar ao Governo Imperial sobre a conveniencia de sua 
conservação, ou remoção, ou reunião de duas, ou mais, em uma 
só.  

 
     § 3º Precaver que nas remoções não sejão violentados 

os Indios, que quizerem ficar nas mesmas terras, quando 
tenhão bem comportamento, e apresentem um modo de vida 
industrial, principalmente de agricultura. Neste ultimo caso, e 
emquanto bem se comportarem, lhes será mantido, e ás suas 
viuvas, o usufructo do terreno, que estejão na posse de 
cultivar.  

 
     § 4º Indicar ao Governo Imperial o destino que se deve 

dar ás terras das Aldêas que tenhão sido abandonadas pelos 
Indios, ou que o sejão em virtude do § 2º deste artigo. O 
proveito, que se tirar da applicação dessas terras, será 
empregado em beneficio dos Indios da Provincia.  

 
     § 5º Indagar o modo por que grangeão os Indios as 

terras, que lhes tem sido dadas; e se estão occupadas por 
outrem, e com que titulo.  

 
     § 6º Mandar proceder ao arrolamento de todos os Indios 

aldeados, com declaração de suas origens, suas linguas, idades, 
e profissões. Este arrolamento será renovado todos os quatro 
annos.  

 
     § 7º Inquerir onde ha Indios, que vivão em hordas 

errantes; seus costumes, e linguas; e mandar Missionarios, que 
solicitará do Presidente da Provincia, quando já não estejão á 
sua disposição, os quaes lhes vão pregar a Religião de Jesus 
Christo, e as vantagens da vida social.  

 
     § 8º Indagar se convirá fazel-os descer para as Aldêas 

actualmente existentes, ou estabelecel-os em separado; 
indicando em suas informações ao Governo Imperial o lugar 
onde deve assentar-se a nova Aldêa.  

 
     § 9º Diligenciar a edificação de Igrejas e de casas para a 

habitação assim dos Empregados da Aldêa, como dos mesmos 
Indios.  

 
     § 10. Distribuir pelos Directores das Aldêas, e pelos 

Missionarios, que andarem nos lugares remotos, os objectos 
que pelo Governo Imperial forem destinados para os Indios, 
assim para a agricultura, ou para o uso pessoal dos mesmos, 
como mantimentos, roupas, medicamentos, e os que forem 
proprios para attrahir-lhes a attenção, excitar-lhes a 

curiosidade, e despertar-lhes o desejo do trato social; 
requisitando-os do Presidente da Provincia, segundo as 
Instrucções que tiver do Governo Imperial.  

 
     § 11. Propôr ao Presidente da Provincia a demarcação, 

que devem ter os districtos das Aldêas, e fazer demarcaras 
terras que, na fórma do § 15 deste artigo e do § 2º, forem dadas 
aos Indios. Se a AIdêa já estiver estabelecida, e existir em lugar 
povoado, o districto não se estenderá além dos limites das 
terras originariamente concedidas á mesma.  

 
     § 12. Examinar quaes são as Aldêas que precisão de ser 

animadas com plantações em commum, e determinar a porção 
de terras que deve ficar reservada para essas plantações, 
assim como a porção das que possão ser arrendadas, quando, 
attenta ainda a pequena população, não possão os Indios 
aproveital-as todas. 

 
     § 13. Arrendar por tres annos as terras, que para isso 

forem destinadas, procedendo ás mais miudas investigações, 
sobre o bom comportamento dos que as pretenderem, e sobre 
as posses que tem. Nestes arrendamentos não se 
comprehende a faculdade de derrubar matos, para o que será 
necessario o consenso do Presidente, que será expresso no 
contracto, com declaração dos lugares onde os possão 
derrubar.  

 
     § 14. Examinar quaes são as Aldêas, onde, pelo seu 

adiantamento, se possão aforar terras para casas de habitação; 
informar ao Governo Imperial com o quantitativo do fôro; e 
aforal-as segundo as Instrucções, que receber. Não são 
permittidos aforamentos para cultura.  

 
     § 15. Informar ao Governo Imperial ácerca daquelles 

Indios, que, por seu bom comportamento e desenvolvimento 
industrial, mereção se lhes concedão terras separadas das da 
Aldêa para suas grangearias particulares. Estes Indios não 
adquirem a propriedade dessas terras, senão depois de doze 
annos, não interrompidos, de boa cultura, o que se mencionará 
com especialidade nos relatorios annuaes; e no fim delles 
poderão obter Carta de Sesmaria. Se por morte do 
concessionario não se acharem completos os doze annos, sua 
viuva, e na sua falta seus filhos, poderão alcançar a sesmaria, 
se, além do bom comportamento, e continuação de boa cultura, 
aquella preencher o tempo que faltar, e estes a grangearem 
pelo duplo deste tempo, com tanto que este nem passe de oito 
annos, e nem seja menos de quinze o das diversas posses.  

 
     § 16. Dar licença ás pessoas que quizerem ir negociar 

nas Aldêas novamente creadas, com estabelecimento ou fixo, 
ou volante; e retiral-a, quando o julgar conveniente. Quanto ás 
que já estão estabelecidas, examinará quaes as que estão nas 
circumstancias de precisarem desta protecção; e as declarará 
sujeitas a esta disposição, com dependencia de approvação 
Imperial.  

 
     § 17. Representar ao Presidente da Provincia a 

necessidade que possa haver de alguma força militar, que 
proteja as Aldêas, a qual poderá ter um Regulamento especial.  

 
     § 18. Propor á Assembléa Provincial a creação de 

Escolas de primeiras Letras para os lugares, onde não baste o 
Missionario para este ensino.  

 
     § 19. Empregar todos os meios licitos, brandos, e suaves, 

para atrahir Indios ás Aldêas; e promover casamentos entre os 
mesmos, e entre elles, e pessoas de outra raça.  

 
     § 20. Esmerar-se em que lhes sejão explicadas as 

maximas da Religião Catholica, e ensinada a doutrina Christã, 
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sem que se empregue nunca a força, e violencia; e em que não 
sejão os pais violentados a fazer baptisar seus filhos, convindo 
attrahil-os á Religião por meios brandos, e suasorios.  

 
     § 21. Cuidar na introducção da vaccina nas Aldêas, e 

facilitar-lhes todos os soccorros nas epidemias.  
 
     § 22. Corresponder-se com os Missionarios, de quem 

receberá todos os esclarecimentos para a catechese e 
civilisação dos Indios, providenciando no que couber em suas 
faculdades; e com todas as Autoridades, por quem possa ser 
auxiliado.  

 
     § 23. Vigiar na segurança, e tranquillidade das Aldêas, e 

seus districtos, requerendo, ou constituindo procurador para 
requerer perante as Justiças, e requisitando das Autoridades 
competentes as providencias necessarias.  

 
     § 24. Indagar se nas Aldêas, e seus districtos, morão 

pessoas de caracter rixoso, e de máos costumes, ou que 
introduzão bebidas espirituosas, ou que tenhão enganado aos 
Indios com lesão enorme; e fazel-as expulsar até cinco leguas 
fóra dos limites dos districtos.  

 
     § 25. Informar-se dos meios de subsistencia, que tem as 

Aldêas, para providenciar que não sobrevenha alguma fome, 
que seja causa de que os Indios abalem para os matos, ou se 
derramem pelas Fazendas, e Povoações.  

 
     § 26. Promover o estabelecimento de officinas de Artes 

mecanicas, com preferencia das que se prestão ás primeiras 
necessidades da vida; e que sejão nellas admittidos os Indios, 
segundo as propensões, que mostrarem.  

 
     § 27. Indagar quaes as producções do lugar de mais facil 

cultura, e de mais proveito; esmerando-se em fazer adoptar 
aquelle genero de trabalho, e modo de vida, que offereça mais 
facilidade, e a que os Indios mais promptamente se 
acostumem.  

 
     § 28. Exercer toda a vigilancia em que não sejão os 

Indios constrangidos a servir a particulares; e inquerir se são 
pagos de seus jornaes, quando chamados para o serviço da 
Aldêa, ou qualquer serviço publico; e em geral que sejão 
religiosamente cumpridos de ambas as partes os contractos, 
que com elles se fizerem.  

 
     § 29. Vigiar que não sejão os Indios avexados com 

exercicios militares, procurando que se lhes dê aquella 
instrucção, que permittir o seu estado de civilisação, suas 
occupações diarias, e seus habitos e costumes, os quaes não 
devem ser aberta, e desabridamente contrariados.  

 
     § 30. Fiscalizar as rendas das Aldêas, quaesquer que 

sejão as suas fontes; e exercer vigilante inspecção sobre as 
producções das lavouras, pescas, e extracções de drogas, e de 
outro qualquer ramo de industria, e em geral sobre todos os 
objectos destinados para o uso, e consumo das Aldêas.  

 
     § 31. Applicar os dinheiros, e outros quaesquer objectos, 

segundo as necessidades das Aldêas, e na conformidade das 
ordens do Governo Imperial, dando uma conta 
circumstanciada todos os annos, e todas as vezes que uma 
urgente necessidade o obrigue a fazer alguma despeza 
extraordinaria, da applicação, que houver resoluto.  

 
     § 32. Servir de Procurador dos Indios, requerendo, ou 

nomeando Procurador para requerer em nome dos mesmos 
perante as Justiças, e mais Autoridades.  

 

     § 33. Propôr ao Presidente da Provincia o Director da 
Aldêa, o Thesoureiro, Almoxarife e o Cirurgião, preferindo-se 
para estes empregos os casados aos solteiros; suspender os 
tres ultimos, e em geral a todos os que estão empregados no 
serviço das Aldêas, nomeando interinamente quem os 
substitua, e dando parte immediatamente ao Presidente, ou ao 
Director da Aldêa, segundo pertencer a nomeação ao primeiro, 
ou ao segundo.  

 
     § 34. Organizar a Tabella dos vencimentos dos 

Pedestres, e dos salarios dos officiaes de officios, que 
estiverem ao serviço das Aldêas; e leval-a ao conhecimento do 
Governo Imperial para sua approvação.  

 
     § 35. Approvar, e mandar pôr em execução 

provisoriamente a Tabella, organizada pelos Directores das 
Aldêas, dos jornaes, que devem ganhar os Indios, que forem 
chamados para o serviço das mesmas, ou qualquer outro 
serviço publico; levando-a ao conhecimento do Governo 
Imprial para sua final approvação.  

 
     § 36. Propor ao Governo Imperial os Regulamentos 

especiaes para o regimes das Aldêas, e as instrucções 
convenientes para o desenvolvimento de sua industria; tendo 
attenção ao estado de civilisação dos Indios, sua indole, e 
caracter; ás necessidades dos lugares, em que se acharem ellas 
estabelecidas; ás produções do Paiz, e ás proporções, que o 
mesmo offerece para o seu adiantamento moral, e material.  

 
     § 37. Apresentar todos annos ao Governo Imperial o 

Orçamento da receita e despeza das Aldêas, e um Relatorio 
circumstanciado do seu estado em população, instrucção, e 
industria, com exposição miuda da execução das disposições 
deste Regulamento; exigindo dos Directores das Aldêas outros 
iguaes, que o habilitem a esclarecer o Governo sobre os 
progressos, ou decadencia das mesmas, e as causas, que para 
isso tem concorrido; e apontando as providencias, que 
convenha ser adoptadas.  

 
     § 38. Expor ao Governo Imperial os inconvenientes, que 

tenha encontrado na execução deste Regulamento, e de outros, 
que houver de fazer; indicando as medidas, que julgar 
apropriadas para se conseguir o grande fim da catechese, e 
civilisação dos Indios.  

 
     Art. 2º Haverá em todas as Aldêas um Director, que será 

de nomeação do Presidente da Provincia, sobre proposta do 
Director Geral. Compete-lhe:  

 
     § 1º Informar ao Director Geral a necessidade, que possa 

haver de trabalhos em commum, e a natureza destes; assim 
como sobre a parte dos productos desses trabalhos, que deva 
reservada para o uso commum dos Indios.  

 
     § 2º Designar as terras, que devem ficar reservadas para 

as plantações em comum, depois de determinada a porção, que 
o deve ser pelo Director Geral; assim como as que devem ficar 
para as plantações particulares dos Indios, e as que possão ser 
arrendadas, art. 1º § 2º.  

 
     § 3º Inspeccionar essas plantações ou outros quaesquer 

trabalhos da Aldêa; e procurar consumo aos seus productos, 
depois de feitas as reservas necessarias.  

 
     § 4º Nomear quem substitua o Thesoureiro, ou 

Almoxarife, nos impedimentos imprevistos, e de caso 
repentino.  

 
     § 5º Nomear os Indios para as plantações, ou outros 

trabalhos em commum, ou para qualquer serviço publico; 
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procurando repartir o trabalho com igualdade, e ir de accordo, 
quanto ser possa, com o Maioral dos mesmos Indios.  

 
     § 6º Fazer entregar ao Thesoureiro, ou Almoxarife, os 

productos dos trabalhos dos Indios, os objectos obtidos em 
troca dos que forem vendidos, o dinheiro pertencente á Aldêa, 
qualquer que seja sua origem, e em geral todos os objectos 
destinados para a aldêa.  

 
     § 7º Distribuir os objectos, que forem applicados pelo 

Director Geral para os trabalhos communs, e particulares dos 
Indios; e os que forem destinados para animar, e premiar os 
Indios já aldeados, e attrahir os que ainda o não estejão.  

 
     § 8º Applicar os dinheiros, e mais objectos, segundo as 

determinações do Director Geral; podendo, em casos urgentes, 
gastar, sob sua responsabilidade, do dinheiro, que houver em 
caixa, até a quantia de cem mil réis, de que dará conta ao 
mesmo Director para sua approvação.  

 
     § 9º Nomear, suspender, e despedir os Pedestres, e 

officiaes de officios, que estiverem ao serviço da AIdéa, e 
determinar o serviço, que devem fazer.  

 
     § 10. Vigiar sobre a segurança, e tranquilidade da Aldêa, 

e seu districto; podendo, em caso, menores, reter em prisão, 
até seis dias, o que a perturbar, sendo Indio; e não sendo, fazel-
o expulsar para fóra da Aldêa, e até do seu districto: e em casos 
maiores, prender e remetter ás Justiças ordinarias com todas 
as indicações que esclareção a verdade.  

 
     § 11. Requerer ás Autoridades policiaes contra os que, 

tendo sido expulsos em virtude do paragrapho antecedente, ou 
do § 24 do art. 1º, se estabelecerem dentro dos limites 
declarados no Mandado de despejo, ou não queirão obedecer 
a este.  

 
     § 12. Ter debaixo de suas ordens a força militar que se 

houver de mandar collocar na Aldêa, e seu districto; 
representando a necessidade, que della possa haver, ao 
Director Geral, conformando-se com as instrucções que 
receber e com o Regulamento especial do § 17 do art. 1º.  

 
     § 13. Alistar os Indios, que estiverem em estado de 

prestar algum serviço militar, e acostumal-os a alguns 
exercicios, animando com dadivas aos que mostrarem mais 
gosto e zelo pelo serviço, e tendo todo o cuidado em que não 
se desgostem por excesso de trabalho. Dará uma conta 
circumstanciada ao Director Geral das disposições que 
encontrar para ser levada ao conhecimento, do Governo 
Imperial, que resolverá sobre, a opportunidade de se crearem 
algumas Companhias, as quaes poderão ter uma organização 
particular.  

 
     § 14. Procurar que sejão demarcadas as terras dadas aos 

indios, e proceder á demarcação das porções das mesmas, que, 
em virtude deste Regulamento, tenhão de ser demarcadas 
dentro dos seus limites.  

 
     § 15. Esmerar-se em que as festas tanto civis como 

religiosas se fação com a maior pompa, e apparato, que ser 
possa; procurando introduzir nas Aldêas o gosto da musica 
instrumental.  

 
     § 16. Servir de Procurador dos Indios, podendo nomear 

quem faça as suas vezes para requerer perante as Justiças, e 
outras Autoridades.  

 
     § 17. Dar parte todos os trimestres ao Director Geral dos 

acontecimentos mais notaveis na Aldêa, e fazer um relatorio 

annual do estado em que se ela acha, com declaração da 
execução, que tem tido as disposições deste Regulamento, e 
com o orçamento da receita e despeza para o anno seguinte.  

 
     § 18. Exercer as funcções do art. 1º, desde o § 1º até o § 

9º, e desde o § 19 até o § 30; entendendo-se que suas 
faculdades são restrictas á Aldêa de que é Director; e que em 
lugar do Presidente, ou Governo Imperial, deve dirigir-se ao 
Director Geral da Provincia.  

 
     Art. 3º Ao Thesoureiro compete:  
 
     § 1º Receber os dinheiros pertencentes a Aldêa, 

qualquer que seja a origem d'onde provenha, recolhendo-os 
em uma caixa, de que o Director da Aldêa terá uma chave; 
assim como receber todos os objectos, que forem destinados 
para o serviço, e uso da Aldêa.  

 
     § 2º Ter a seu cargo a escripturação, e contabilidade, 

para o que terá os livros proprios, fornecidos pela Fazenda 
Publica.  

 
     § 3º Ajudar ao Director da Aldêa na sua 

correspondencia, particularmente na confecção dos mappas 
estatisticos.  

 
     § 4º Fazer os pagamentos, e entregar os objectos, que 

estiverem debaixo de sua guarda, segundo as ordens que 
receber do Director Geral, e as determinações do Director da 
Aldêa.  

 
     § 5º Dar todos os annos uma conta circumstanciada ao 

Director Geral de todos os dinheiros e objectos que houver 
recebido; dos empregos, que fez; e das ordens que os 
autorizárão.  

 
     § 6º Escrever em todos os actos, que houverem de ser 

remettidos ás Justiças, e nos termos das demarcações das 
porções de terras, a que houver de proceder o Director da 
Aldêa dentro dos limites das terras da Aldêa.  

 
     § 7º Substituir o Director da Aldêa em seus 

impedimentos imprevistos, e de caso repentino dando parte 
immediatamente ao Director Geral para prover interinamente.  

 
     Art. 4º Quando o estado da Aldêa não exiba um 

Tesoureiro, um Almoxarife receberá todos os objectos que 
forem destinados para a Aldêa, e os entregará segundo as 
ordens do Director da mesma, dando annualmente conta ao 
Director Geral; e o Director da Aldêa receberá os dinheiros que 
á mesma pertencerem.  

 
     Art. 5º O Cirurgião tem a seu cargo a botica, e os 

instrumentos cirurgicos; e cuidará da enfermaria com um 
Enfermeiro, que será um dos Pedestres, que proporá ao 
Director da Aldêa.  

 
     Art. 6º Haverá um Missionario nas Aldêas novamente 

creadas, e nas que se acharem estabelecidas em lugares 
remotos, ou onde conste que andão Indios errantes. Compete-
lhe:  

 
     § 1º Instruir aos Indios nas maximas da Religião 

Catholica, e ensinar-lhes a Doutrina Christã.  
 
     § 2º Servir de Parocho na Aldêa, e seu districto, 

emquanto não se crear parochia.  
 
     § 3º Fazer o arrolamento de todos os Indios 

pertencentes á Aldêa, e seu districto, com declaração dos que 
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morão nas Aldêas, e fóra dellas; dos baptisados, idades e 
profissões; e dos nascimentos, e obitos, e casamentos: para o 
que lhe serão fornecidos os livros pelo Bispo Diocesano, pela 
caixa das Obras Pias.  

 
     § 4º Dar parte ao Bispo Diocesano, por intermedio do 

Director Geral da Provincia, do estado espiritual da Aldêa; 
representando as necessidades que encontrar e apontando as 
providencias que lhe parecerem mais proprias para occorrer a 
ellas.  

 
     § 5º Representar ao Director Geral, por intermedio do 

da Aldêa, a necessidade que possa haver de outro Missionario, 
que o ajude, principalmente se houver nas vizinhanças Indios 
errantes, que seja mister chamar á Religião e sociedade.  

 
     § 6º Ensinar a ler, escrever e contar aos meninos, e ainda 

aos adultos, que sem violencia se dispuzerem a adquirir essa 
instrucção.  

 
     § 7º Substituir ao Director da Aldêa, quando esteja 

impedido o Thesoureiro, e nos casos, em que este o póde 
substituir.  

 
     Art. 7º A creação de Thesoureiro, Almoxarife, cirurgião, 

dependerá do estado, em que se achar a Aldêa, e da sua 
importancia; e do lugar, em que estiver collocada: sobre o que 
o Director Geral informará ao Governo Imperial para resolver. 
O Cirurgião poderá servir de Thesoureiro, e as circumstancias 
o permittirem. Seus vencimentos, e os dos Missionarios serão 
fixados segundo as informações dos Directores Geraes.  

 
     Art. 8º A creação dos Pedestres e officiaes de officios; 

seu numero, salario, organização, e a natureza dos officios, 
dependeráõ das circumstancias locaes, segundo as 
informações dos Directores Geraes.  

 
     Art. 9º As informações, de que trata o artigo; 

antecedente, as do art. 7º, e as do art. 1º §§ 2º, 4º, 8º, 14, 15, 
16, 34, 35, 36, e 37, serão transmittidas ao Governo Imperial 
por intermedio do Presidente da Provincia, que as 
acompanhará com as observações convenientes.  

 
     Art. 10. Nos impedimentos do Director Geral o 

Presidente da Provincia nomeará quem o substitua; e nos 
impedimentos do Director da Aldêa, que não serão 
imprevistos, e de caso repentino, fará a nomeação o Director 
Geral.  

 
     Art. 11. Emquanto servirem, terão a graduação 

honoraria o Director Geral de Brigadeiro, o Director da Aldêa 
de Tenente Coronel, e o Thesoureiro de Capitão; e usaráõ do 
uniforme, que se acha estabelecido para o Estado Maior do 
Exercito. 

 
     José Carlos Pereira de Almeida Torres, Conselheiro de 

Estado, Ministro e Secretario de Estado dos negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar despachos 
necessarios. 

 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro de Julho de mil 

oitocentos quarenta e cinco; vigesimo quarto da 
Independencia e do Imperio. 

 
     Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
 
José Carlos Pereira de Almeida Torres. 
 
 
 

 
 
A política agrária durante o período colonial brasileiro 

esteve baseada na concessão de sesmarias, um regime de 
doações de terras utilizado pela coroa portuguesa, cujo 
objetivo seria estimular a ocupação do território e estender o 
alcance da ação civilizatória. A historiografia registra que esse 
sistema de ordenação territorial, que condicionava a efetiva 
ocupação e o tratamento produtivo do agraciado às terras 
recebidas como condição necessária para a manutenção da 
propriedade, foi ao longo do tempo alvo de inúmeras 
alterações em seus dispositivos legais, refletindo as diferentes 
realidades históricas que se impunham aos gestores das 
políticas públicas. 

D. João VI, tentando ordenar a distribuição das sesmarias e 
reconhecendo que ordens suas e determinações anteriores 
sobre os limites das sesmarias concedidas estavam sendo 
desrespeitadas amplamente, tornando-se foco de litígios entre 
os proprietários de terra, suspendeu em 1809 a emissão de 
novas concessões até que as medições fossem regularizadas 
por funcionários a serem designados para todas as vilas do 
país. 

No mesmo alvará, o monarca ressaltava a importância 
estratégica do tema para a agenda Real: “(...) para que se ajunte, 
tanto quanto se possa, o interesse do Bem Público no aumento 
da Agricultura, e Povoação desse vastíssimo Estado, que muito 
Desejo promover, e adiantar, com a segurança, os Sagrados 
Direitos da Propriedade, de cuja ofensa resultaria o 
despovoamento das terras, e a despovoação”.  

A sesmaria era o principal meio legal de apropriação das 
terras, em geral destinada a cidadãos com influência junto à 
burocracia estatal. A menção de denúncias sobre abuso e 
ilegalidades ocorridas na distribuição e manutenção das 
sesmarias não é rara na historiografia. No entanto, entre a 
obtenção de uma sesmaria e sua efetiva ocupação, não era 
incomum a ocorrência de hiato temporal relativamente longo, 
extrapolando inclusive a previsão legal. Como exemplo, 
sesmarias concedidas no início de 1800 na área do atual 
município de Leopoldina, que em poucas décadas se 
consolidaria como uma das principais cidades da região da 
Zona da Mata Mineira, só começaram a ser efetivamente 
ocupadas décadas depois, e mesmo assim por familiares do 
titulares. Com a independência do Brasil, o sistema de posses 
tornou-se o único no país até o advento da lei nº 601, de 18 de 
setembro de 1850, que dispunha sobre as terras devolutas do 
império, legitimando as sesmarias e posses anteriormente 
constituídas, desde que cultivadas. 

Como parte dos acordos firmados entre Brasil e Inglaterra 
depois que a antiga colônia de Portugal adquiriu sua 
independência, estava a exigência da abolição do trabalho 
escravo, medida que beneficiava largamente os interesses 
ingleses. Apesar do comprometimento brasileiro em acabar 
com a escravidão em 5 anos (antes de 1830), a primeira 
medida expressiva do país nesse sentido concretizou-se 
apenas em 4 de setembro de 1851, com a lei Nº 581, conhecida 
como Lei Eusébio de Queiroz.  

A lei proibia o tráfico negreiro no Brasil, e criminalizava a 
prática como ato de pirataria para aqueles que nela 
insistissem. 

Como consequência da proibição do tráfico de escravos, 
que constituíam a quase totalidade da mão-de-obra no país, os 
cafeicultores do sudeste tiveram de importar escravos de 
dentro do território, especialmente da região Nordeste, que 
passava por um período de decadência. 

Poucos dias depois da aprovação da lei Eusébio de Queiroz, 
foi aprovada outra lei, que ficou conhecida como Lei de Terras. 

6.2.4. Lei de Terras (1850) 
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Com o objetivo de garantir a posse de terras nas mãos dos 
grandes proprietários rurais, especialmente os produtores de 
café, a lei  Nº 601, de 18 de setembro de 1850 tinha a pretensão 
de regulamentar as terras ditas devolutas, ou seja, terras 
desocupadas, na visão desses grandes proprietários (vale 
lembrar que essas terras, apesar de declaradas 
desocupadas eram habitadas por indígenas, vistos como 
selvagens e algo um pouco além de animais, e por 
posseiros que não possuíam títulos de posse das terras).  

 
Além disso, a criação da lei pretendia 
- Estabelecer a compra como única forma de obtenção de 

terras públicas. Desta forma, inviabilizou os sistemas de posse 
ou doação para transformar uma terra em propriedade 
privada. 

- O governo imperial pretendia arrecadar mais impostos e 
taxas com a criação da necessidade de registro e demarcação 
de terras. Esses recursos tinham como destino o 
financiamento da imigração estrangeira, voltada para a 
geração de mão-de-obra, principalmente, para as lavouras de 
café. Vale lembrar que o tráfico de escravos já era uma 
realidade que diminuía cada vez mais a disponibilidade de 
mão-de-obra escrava. 

- Dificultar a compra ou posse de terras por pessoas 
pobres, favorecendo o uso destas para fins de produção 
agrícola voltada para a exportação. Este objetivo foi alcançado 
pelo governo, pois esta lei provocou o aumento significativo 
nos preços das terras no Brasil. 

- Favorecer os grandes proprietários rurais, que passavam 
a ser os únicos detentores dos meios de produção agrícola, 
principalmente a terra, no Brasil. 

- Tornar as terras um bem comercial (fonte de lucro), 
tirando delas o caráter de status social derivado da simples 
posse. 

 

 
 

Extinção dos aldeamentos e esbulho das terras 
indígenas15 

 
A abordagem da história indígena que trata da ação e 

reação dos índios ao Regulamento das Missões, é assunto de 
alguns estudos recentes. Este é o viés que pretendo seguir na 
minha investigação, da qual faço um breve apanhado neste 
artigo.  

A cobiça pelas terras indígenas foi intensa na segunda 
metade do século XIX em várias Províncias do Brasil, tanto da 
parte de particulares como do Estado. Negando-se a existência 
de índios, afirmando-se que estavam misturados e que não 
existia mais nenhum em estado “puro”, considerava-se as suas 
terras devolutas, ou justificava-se a ocupação ilegal delas por 
parte de particulares. Estes em Sergipe eram fazendeiros e 
senhores de engenho.  

No ano de 1851, o Presidente da Província de Sergipe, 
Amancio João Pereira de Andrade, afirmou “Por essa 
informação verá V. Ex. que não existem Índios selvagens nesta 
Provincia”. A informação foi dirigida à Assembleia Legislativa 
e repetia frase já constante em vários relatórios anteriores de 
outros Presidentes. Nos anos subsequentes a mesma cantilena 
é repetida. Por traz deste discurso havia um interesse, o de 
declarar a inexistência de índios e tornar as suas terras 
devolutas e a disposição para outros projetos do Estado 

                                                 
15 Fonte: Trabalho Apresentado no Simpósio Temático “Os Índios e o Atlântico”, 
XXVI Simpósio Nacional de História da ANPUH. PEDRO ABELARDO DE 

brasileiro. (Relatório do Presidente da Província de Sergipe, 
19/07/1851)  

O acesso as terras dos índios ou usurpação na visão de 
alguns estudiosos estava em curso e a aprovação de Lei de 
Terras em 1850 acelerou este processo. Na prática, a Lei de 
Terras promoveu a institucionalização de mecanismos que 
burlaram o direito dos índios sobre suas terras e provocaram 
o “desaparecimento” indígena. Dois conjuntos de legislação 
surgidos um após o outro, o Regulamento das Missões (1845) 
e a Lei de Terras, levaram a integração forçada do índio e a 
incorporação de suas terras, fazendo com que o governo 
justificasse o “desaparecimento” dos índios. Entretanto, estes 
resistiam a incorporação à população regional e a tomada das 
terras e reapareciam. Estudando o Ceará, João Leite Neto diz 
que a “extinção” foi “uma construção da história oficial, 
visando atender os interesses dos poderes locais”. (NETO, 
2006: 158-60). 

Eram cinco os aldeamentos sergipanos que alcançaram o 
século XIX: Gerú, Água Azeda, Japaratuba, Pacatuba e São 
Pedro do Porto da Folha.  

Localizado próxima ao Rio Real, o Aldeamento de Geru foi 
fundado em 1666 para reunir índios Kiriri. Ao longo de sua 
história consta a catequese jesuítica, conflitos com fazendeiros 
e a transformação em Vila. Quando se tornou Vila, um 
crescente número de brancos passou a ocupar suas terras com 
a obrigação de pagar pelo uso delas. Mas, observamos durante 
a primeira metade do século XIX uma série de atritos entre 
índios e posseiros, cujos motivos se relacionavam com a 
ocupação da terra dos índios sem o pagamento devido.  

O Aldeamento de São Felix de Pacatuba foi fundado por 
capuchinhos franceses no final do século XVII. Reuniu índios 
Carapotós, Caxagó e Natu. Tornou-se Vila no século XIX. Século 
em que a população era de setecentos índios, que se 
dedicavam à caça e pesca. (SOUZA, 1944: 41-42). A partir de 
1835, passou-se a negar a existência de índios e ganharam 
vulto os conflitos, tendo como causa a presença de posseiros 
brancos e negros. As autoridades são dúbias, ora negando, ora 
atestando existir “um pequeno número de índios” 
completamente civilizados e misturados com a população. Os 
índios não se conformaram com a usurpação de seus domínios 
e procuraram as vias legais para retomá-los apelando, 
inclusive, ao Imperador em 1873. (Oficio do juiz Casemiro de 
Sena Madureira. Vila Nova, 04/03/1872. APES. Fundo G1, 
Pacote 1304; Oficio de Manoel do Nascimento da Fonseca 
Galvão. Aracaju, 26/04/1873. APES. Fundo G1, Pacote 07).  

O Aldeamento ou “Missão de Nossa Senhora do Carmo de 
Japaratuba” foi constituído pelos capuchinhos franceses em 
meados do século XVII, aglutinando índios dispersos nos vales 
dos rios Japaratuba, Lagartixos e Siriri. No século XVIII, os 
frades carmelitas ocuparam a Missão. Reuniu grupos de 
Caacicas, Boimé e Tupinambá. (DANTAS, 1983-87: 43-5). Foi 
administrada conjuntamente por capuchinhos e carmelitas. 
Sobre a Missão de Japaratuba, o contemporâneo Marcos 
Antonio de Souza fala que os índios viviam “errantes e por 
serem imorigerados servem de muito gravame aos seus 
vizinhos”. Fica evidente o conflito com os proprietários dos 
arredores, que invadiram as terras indígenas. (SOUZA, 1944: 
37-8). Era habitada em 1825 por cerca de 213 moradores. Em 
1854 foi transformada em Freguesia. Em 1859 passou a ser 
Vila. (MOTT, 1986: 35)  

São Pedro do Porto da Folha, um aldeamento na margem 
do rio São Francisco, principiou em meados do século XVII, 
reunindo índios Aramuru e posteriormente outras etnias 
como Uruma, Carapotós, Romaris e Xocó. (DANTAS; DALLARI, 
1980: 22) Tiveram conflitos com o religioso que os 
administrava. Em 1859, denunciaram frei Doroteu de Loreto, 
seu missionário, por arrendar as terras à revelia dos seus 

SANTANA. Disponível em: 
http://www.ifch.unicamp.br/ihb/SNH2011/TextoPedroAbelardo.pdf 

6.2.5. Extinção dos 
aldeamentos e esbulho das 

terras indígenas 
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interesses e não repassar o dinheiro. O padre disse que a 
revolta dos índios era devido a não reconhecê-lo como Diretor 
e porque ele castigava no tronco os desordeiros e aqueles que 
o afrontavam. (Ofício do frei Doroteu de Loreto, Porto da 
Folha, 19/11/1859. APES. Fundo G1, pacote 1890).  

Os índios dos cinco aldeamentos sergipanos já estavam 
envolvidos em conflitos com os proprietários da sua 
vizinhança quando ocorreu a aprovação da Lei de Terras. 
Anteriormente também já era negada a existência de índios em 
Sergipe e já se mostrava o interesse de se apossar das suas 
terras. No período as autoridades demonstram o interesse de 
promover a solução do problema da mão-de-obra no País 
através da imigração, que também serviria para ocupar as 
áreas desabitadas. Em 1836, assim se expressa o Presidente da 
Província: “A palavra Colonização para os brasileiros, 
Senhores, deve ser hoje sinônimo de prosperidade, e 
segurança; de prosperidade, porque sem braços de nada valem 
os nossos fertilíssimos terrenos”. As terras dos índios já são 
listadas no período como devolutas: “Terrenos existem 
devolutos nas margens do Rio Real, onde se podem estabelecer 
Colônias, assim como nos terrenos das antigas Aldeias, hoje 
desocupadas”. O projeto de colonização através de imigrantes 
não se concretizou em Sergipe, mas fez parte dos planos 
progressistas de vários administradores. (Relatório do 
Presidente da Província de Sergipe, 1836).  

Em 1844, o presidente da Província de Sergipe criou uma 
Diretoria Geral de Índios, com um diretor geral e um diretor 
para cada aldeia. Decisão confirmada pelo Regulamento das 
Missões um ano após. A duração desta Diretoria foi curta, pois 
sua extinção ocorreu em 6 de abril de 1853, pelo decreto nº 
1.139. O decreto é bem resumido, diz: “Não existindo na 
Província de Sergipe Índios que estejam nas circunstancias 
previstas no Decreto nº 426 (...) Hei por bem suprimir a 
Diretoria Geral dos Índios da mesma Província”. Um 
aldeamento continuou com um diretor parcial. Mas, a partir 
desta extinção, os índios perderam o direito a terra. Uma 
questão para ser investigada é se as terras ficaram com os 
índios como propriedade individual ou foram vendidas para 
não índios. Segundo o Regulamento das Missões as terras das 
aldeias extintas deveriam ser dadas plenamente aos índios, 
mas houve momento em que elas ficaram sob o poder das 
Câmaras Municipais, das províncias e depois dos estados. 
(CUNHA, 1992: 218-21).  

Após a aprovação da lei de terras são extintos aldeamentos 
em Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe, com base no argumento da mestiçagem.  

Anteriormente já havia esta prática com a remoção de 
índios para outros aldeamentos. Beatriz  

Dantas diz que se admitia a existência de índios em Sergipe 
até a década de quarenta e que na década de cinquenta sob o 
argumento da mestiçagem as autoridades negam esta 
existência, pedem a extinção das aldeias e a incorporação das 
terras aos bens da nação. Entretanto, este parece ser um 
discurso dúbio das autoridades, porque nos Relatórios dos 
presidentes da Província posteriores, ainda se fala em índio, 
em mestiço e em missões. É claramente um discurso 
contraditório das autoridades. (DANTAS, 1991: 51-53).  

Foi o Ceará a primeira província a negar a existência de 
índios em 1850, afirma Isabelle Silva. O presidente da 
província no relatório de 1863 afirma “já não aqui índios 
aldeados ou bravios”, em outro trecho continua que acham-se 
“descendentes destes confundidos na massa da população 
civilizada”. Segundo a autora, esses trechos serviram como 
“decreto da extinção”, repetindo falas anteriores de outros 
presidentes. Desde 1850 já estava autorizado o sequestro e 
“incorporação aos próprios nacionais” das terras indígenas. 
Trata-se de um discurso contraditório, pois o Estado, por outro 
lado, legitimou as posses de muitos índios, fez empréstimos 
aos índios, fundou aldeias e utilizou mão-de-obra indígena. O 
conceito de indianidade traçado justificou a expropriação de 

muitas terras indígenas, mas não de todas porque a 
documentação mostra a continuidade das lutas dos índios. 
(SILVA, 2009: 3-4).  

Entretanto, predominou o discurso da extinção dos índios. 
No novo critério de indianidade ser misturado na população 
equivalia a não ser índio, acarretando a dissolução do 
aldeamento e a perda dos direitos territoriais. Este processo 
começou com a Coroa portuguesa e continuou com a Lei de 
Terras. Mas, no Ceará, no século XIX, os índios existiam, 
lutaram e mantiveram tradições, conclui Isabelle Silva.  

Edson Hely Silva associa o discurso oficial sobre o 
desaparecimento dos índios à emergência do caboclo, nova 
identidade que negava a indígena e evitava perseguições. O 
caboclo teria sido fruto de um processo de miscigenação racial 
e integração cultura na visão de alguns estudiosos. Citando 
Pernambuco, nos apresenta um personagem da literatura, 
João Mundu, do conto “O caboclo” escrito por Estevao Pinto em 
1922. O personagem é descrito como tendo avos cariris ou 
sucurus, que faziam arcos e tacapes. Ele representa o caboclo 
residente do interior. Posteriormente o termo caboclo será 
amplamente utilizado para designar os “remanescentes 
indígenas”. (SILVA, 2008: 29-31 e 48).  

Em relação a Sergipe, os conflitos de terra entre índios e 
fazendeiros estavam em efervescência. Em diversos 
momentos do século XIX os índios se revoltaram. A reação dos 
índios aos ataques sobre suas terras se deu de diversas formas. 
Em Geru, iniciaram um processo de abandono da povoação, 
fugindo para as matas próximas, onde fundaram a povoação 
denominada Chapada. A evasão para a Chapada foi uma forma 
encontrada para evitar o conflito. Entretanto, eles não 
desistiram da sua antiga aldeia. Fizeram várias reclamações ao 
Presidente da Província cobrando as rendas de suas terras. 
Esses episódios demonstram a luta dos índios para manter a 
sua identidade, diante de posseiros e autoridades que 
insistiam em negar a existência deles, como aconteceu em 
1851, quando o Presidente afirmou não haver mais “um só 
índio”. (Ofício do Presidente da Província. 24.3.1851. Arquivo 
Público do Estado de Sergipe. Fundo G1, Pac. 243).  

Ocorreram outras formas de protestar contra as 
arbitrariedades cometidas contra os índios. É o caso dos índios 
da Aldeia de Água Azeda que tinham sido transferidos para a 
Aldeia de Geru por volta de 1826. Eles não aceitam esta medida 
e retornam para o seu antigo habitat. Também os índios de São 
Pedro do Porto da Folha viajam ao Rio de Janeiro para falar 
com o Imperador. Abandono de aldeias e a entrevista com o 
Imperador não foram estratégias só dos índios sergipanos, em 
outras províncias do Nordeste isso foi comum. (DANTAS, 
1991: 4851).  

Os índios da Aldeia de Pacatuba mostravam-se 
mobilizados desde 1826, quando recorreram às armas para 
defender seus interesses e invadiram a cadeia de Vila Nova, em 
protesto contra a substituição do diretor capuchinho por um 
diretor fazendeiro. A invasão teve como finalidade libertar o 
seu principal líder destinado a seguir, compulsoriamente, para 
o Rio de Janeiro a serviço da Marinha. A motivação da prisão 
foi à terra da Missão que era ambicionada pelo proprietário de 
um engenho vizinho. Este conseguiu nomear um parente para 
Diretor da aldeia, provocando a rebelião dos índios. (DANTAS, 
1992: 448). Para defender o seu Sargento-mor, Serafim José 
Vieira, que se encontrava preso, cerca de duzentos e cinquenta 
índios invadiram a cadeia portando armamentos tradicionais 
como arco e flechas. Eles também foram ajudados por outros 
senhores de engenho. (Ofício de Bento de Melo Pereira para o 
Vice-Presidente da Província. Vila Nova, 19/12/1826. APES. 
Fundo G1, Pacote 2208).  

Há relatos de insatisfação também no Aldeamento de São 
Pedro do Porto da Folha. No decorrer do século 19 
aconteceram diversas mudanças no aldeamento. Após a saída 
dos capuchinhos e a criação da Freguesia em 1821, a 
população branca em São Pedro era significativa, enquanto os 
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brasílicos se retraíam as outras etnias e os mestiços 
aumentavam. Em 1825 habitavam nesse lugarejo mais de 70% 
de não-índios (brancos, pardos e pretos), que se dedicavam à 
criação de gado e à pequena lavoura. (DANTAS, 1980: 156-7). 
No final do século o próprio missionário informava que não 
existiam “propriamente índios selvagens”, mas sim indivíduos 
domesticados vivendo da lavoura e do fabrico de potes e 
panelas. Essa população, em 1872 tinha se reduzido mais 
ainda devido a uma epidemia de cólera, entretanto devemos 
desconfiar das fontes porque elas deixam patente o desejo de 
extinguir as etnias nativas em nome da nacionalidade 
brasileira. (Ofício do frei Doroteu de Loreto. São Pedro, 
24/02/1872. APES, Fundo G1, pacote 1304).  

Diante deste quadro de conflitos, o Governo Imperial 
pensou em soluções para resolver a questão indígena. Uma das 
soluções era a retomada da catequese, defendida pelo Ministro 
dos Negócios. Para isso, mandou vir oito padres capuchinhos 
da Europa. Ele via nos índios uma solução para a falta de mão-
de-obra. Portanto, os padres deveriam se dirigir para os 
sertões mais distantes onde residiam nações “mais bárbaras e 
ferozes”, cuidar da catequese e educação destes. Em 1844, um 
destes missionários foi enviado para Sergipe. O papel dos 
religiosos era colocar em prática a política de assimilação dos 
índios, transformando-os em mão-de-obra. (PARAISO, 1998: 
498-512).   

Pretendo investigar melhor o alcance entre os índios de 
Sergipe do Regulamento das Missões e da Lei de Terras. 
Principalmente duas questões, a atuação dos Diretores de 
aldeia e o destino das terras das aldeias. Com quem elas 
ficaram? Temos ciência de que os índios lutaram contra a 
usurpação das terras dos aldeamentos e contra a extinção dos 
mesmos. O Regulamento de 1845 permitia que leigos 
administrassem as aldeias e estas passaram a ser entendidas 
como uma transição para a “assimilação” dos índios. Em 1853, 
foi extinta a Diretoria Geral de Índios de Sergipe, mas 
continuaram existindo diretores de aldeias. Entretanto, nas 
décadas seguintes a mesma medida foi estendida para outras 
Províncias. A extinção da Diretoria significou a interrupção da 
nomeação de diretores e missionários e da aplicação de 
verbas, em seguida ocorreu a venda das terras dos 
aldeamentos.  

Patrícia Sampaio estudou o Regulamento acerca das 
missões de catequese e civilização dos índios, estabelecido 
pelo Decreto nº 426 de 24 de julho de 1845, concluindo que se 
trata de uma legislação fruto do desejo de encontrar uma 
solução final para a questão do índio. A solução encontrada foi 
ação missionária para catequizar e civilizar os índios. Esta 
ficou a cargo dos capuchinhos, que entre 1829 e 1840 
estiveram de fora da catequese. Portanto, os barbadinhos, à 
serviço do Estado, foram os responsáveis pela execução do 
Regulamento. A autora discorda que o Regulamento tenha sido 
a única legislação sobre os índios do século XIX. Afirma que a 
partir da extinção do Diretório dos Índios emergiram várias 
soluções alternativas para as diferentes realidades locais. Em 
sua opinião, excetuando a Amazônia Portuguesa, o Diretório 
continuou vigorando no Brasil até 1822. E, após 1834 as 
Assembleias passaram a legislar sobre os índios. (SAMPAIO, 
2008: 2-10).  

O Regulamento das Missões previa para os aldeamentos 
escolas, incentivo aos ofícios e a produção de alimentos 
visando a sua “auto sustentação”. Uma novidade presente nele 
é a regulamentação do arrendamento por três anos e o 
aforamento, apenas para morar, das terras dos índios. É uma 
unanimidade historiográfica que o Regulamento foi um 
desastre para os índios e consolidou a expropriação de suas 
terras.  

No tocante aos tramites administrativos previsto pelo 
Regulamento das Missões, o diretor geral se comunicava com 
o Ministério dos Negócios e com o presidente da Província. Já 
o Diretor de aldeia apresentava relatórios anuais ao Diretor 

Geral e tinha poder de polícia. Uma diretoria podia ter várias 
aldeias sobre sua jurisdição. Em Sergipe, desde 1848 havia um 
Diretor Geral de Índios ocupando. Dois anos após quem estava 
no cargo era Gonçalo Paes  

Barboza Madureira. Pretendo investigar melhor a atuação 
destes diretores. De acordo com  

Patrícia Sampaio, em 1845 somente tinham diretores 
gerais as seguintes províncias: Pará,  

Ceará, Goiás, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. No mesmo 
ano, Paraíba e Rio Grande do Norte diziam “os índios estão 
confundidos com o resto da população, habitando Vilas 
sujeitas às autoridades civis”. (SAMPAIO, 2008: 16-18).  

A simultaneidade entre o Regulamento das Missões e a 
questão da terra é um assunto tratado por Kaori Kodama. 
Explica que primeiro a catequese visou a expansão da fé, mas 
depois objetivou a expansão e garantia do território do 
Império português. No século XIX busca-se o preenchimento 
populacional do território do Império brasileiro, ocorrendo 
assim, a vinculação entre a política de terras e a política de 
aldeamentos. Pela nova legislação as terras das aldeias podiam 
ser aforadas, o Diretor de índios podia decidir sobre a extinção, 
remoção ou reunião de duas ou mais aldeias. Desta forma, as 
aldeias eram encaradas numa situação de transitoriedade e as 
suas terras podiam ser dissolvidas, através da compra por 
particulares ou simplesmente pela usurpação e apropriação 
ilegal delas. (KODAMA, 2005: 241-243).  

A Lei de Terras aprovada em 1850 e regulamentada em 
1854 não teve uma “aplicação rigorosa” até 1875 segundo o 
Ministro da Agricultura, devido aos interesses políticos do 
Império. A lei previa a demarcação das terras públicas, mas os 
problemas políticos da época impediam tal ação. A lei 
contrariava fazendeiros coibindo apropriações abusivas e 
irregulares de terras. Como a legitimação da posse e 
revalidação dos títulos passava pelos presidentes de província, 
que julgavam os processos questionando a propriedade, as 
decisões podiam ser flexibilizadas. Como se obtinha a 
propriedade? 

Em várias partes do país houve apropriações abusivas de 
terras públicas por meio da falsificação de documentos. Uma 
questão interessante é saber como isso ocorreu em Sergipe 
com as terras dos índios. Ocorreram também processos 
judiciais, ou ações de esbulho, onde o invasor era acionado 
para desocupar as terras. Para se ter título de propriedade era 
preciso comprovar “cultura efetiva” e morada habitual. Em 
relação aos aldeamentos de Sergipe, é importante investigar se 
os índios receberam títulos de propriedade. (CHRISTILLINO, 
2010: 217-31).  

Os responsáveis pela conservação das terras públicas era 
o juiz municipal, os delegados e subdelegados distritais. No Sul 
do Brasil muitos juízes municipais eram controlados pelos 
chefes rurais, por isso, estes (grileiros) não eram denunciados. 
O cargo de delegado de polícia podia ser ocupado por um 
grileiro. Já o cargo de subdelegado sempre esteve nas mãos das 
elites rurais. No Sul, tanto a elite fundiária quanto pequenos 
posseiros recorreram ao processo de legitimação de terras. 
Uma consulta aos livros de registros de terra do Arquivo 
Público de Sergipe pode dar pistas sobre as terras dos 
aldeamentos. Cito este estudo de Cristiano Christillino porque 
ele dá algumas pistas sobre o acesso à terra e os conflitos entre 
particulares e índios. (CHRISTILLINO, 2010: 233-36). 

 

 
 

6.3. Brasil-República e 
indigenismo. 6.3.1. Criação do 
Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI) 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Indigenismo 48 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS (SPI) Instituição 
criada pelo decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910 com o 
nome de Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 
Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Tinha por tarefa a 
pacificação e proteção dos grupos indígenas, bem como o 
estabelecimento de núcleos de colonização com base na mão 
de obra sertaneja. As duas instituições foram separadas em 6 
de janeiro de 1918 pelo decreto Lei nº 3 454, e a instituição 
passou a ser denominada SPI. O SPI foi extinto em 1967 
quando da criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

A origem do SPI estava nas redes sociais que ligavam os 
integrantes do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 
(MAIC), Apostolado Positivista no Brasil e Museu Nacional, 
pois o MAIC previu desde a sua criação a instituição de uma 
agência de civilização dos índios.  As atividades das Comissões 
de Linhas Telegráficas em Mato Grosso deram notariedade  a 
Cândido Mariano da Silva Rondon. Ele e outros militares 
positivistas que integravam redes de relações políticas 
regionais e nacionais (Bigio, 2003), vinculadas a instituições 
civis e aparelhos governamentais, sediados na Capital Federal, 
se envolveram numa polêmica pública relativa à “capacidade 
ou não de evolução dos povos indígenas” (Lima, 1987, p. 
172).  A partir de 1908, Rondon propôs que fosse criada uma 
agência indigenista do Estado brasileiro tendo por finalidades: 
a) estabelecer de uma convivência pacífica com os índios; b) 
garantir a sobrevivência física dos povos indígenas; c) 
estimular os índios a adotarem gradualmente hábitos 
“civilizados”; d) influir  “amistosamente” na vida indígena; e) 
fixar o índio à terra; f) contribuir para o povoamento do 
interior do Brasil; g) possibilitar o acesso e a produção de bens 
econômicos nas terras dos índios; h) empregar a força de 
trabalho indígena no aumento da produtividade agrícola; i) 
fortalecer as iniciativas cívicas e o sentimento indígena de 
pertencer à nação brasileira (Lima, 1987). 

As iniciativas do SPI envolviam a intervenção na vida 
indígena através de um ensino informal, a partir das 
necessidades criadas, evitando-se influenciar a organização 
familiar. O objetivo era impedir conflitos entre diferentes 
povos enquanto o SPI introduzia inovações culturais, 
prevendo possíveis mudanças nos locais de habitação dos 
índios. Foram estimuladas mudanças no trabalho indígena 
com a difusão de novas tecnologias agrícolas e o ensino da 
pecuária, além da arregimentação de índios para os trabalhos 
de conservação das linhas telegráficas (Lima, 1987). 

A experiência de Rondon no trato com povos indígenas e 
suas ideias positivistas sobre os índios, convergentes com os 
projetos de colonização e povoamento definidos na criação do 
MAIC, originaram o convite que o tornou primeiro diretor do 
SPI. Dessa forma, foi instaurado um novo poder estatizado que 
assegurava o controle legal das ações incidentes sobre os 
povos indígenas. Esse poder foi formalizado na malha 
administrativa do SPI, a partir de um código legal (regimentos, 
decretos, código civil, etc.). 

  
Para a administração da vida indígena foi formalizada uma 

definição legal de índio, através do Código Civil de 1916 e do 
Decreto nº 5.484, de 1928. Os indígenas tornaram-se tutelados 
do Estado brasileiro, um direito que implicava num aparelho 
administrativo único, mediando as relações índios – Estado – 
sociedade nacional. A terra, a representação política e o ritmo 
de vida foram administrados por funcionários estatais, com os 
índios adotando uma indianidade genérica (Oliveira, 2001). 

  
Os indigenistas do SPI trabalharam em diferentes tipos de 

postos indígenas (de atração, de criação, de nacionalização, 
etc.), assim como em povoações e centros 
agrícolas. Dependendo de recursos financeiros e políticos, o 
SPI adotou um quadro funcional heterogêneo, envolvendo 
desde militares positivistas a trabalhadores rurais sem 
qualquer formação. A pedagogia nacionalista empregada por 

esses agentes controlava as demandas indígenas, mas podia 
resultar em situações de fome, doenças e de população, 
contrárias aos objetivos do Serviço. 

  
A ação do SPI foi marcada por contradições identificadas 

como "paradoxos indigenistas" (Oliveira, 1988), pois tinha por 
objetivo respeitar as terras e a cultura indígena, mas agia 
transferindo índios e liberando territórios indígenas para 
colonização, impondo uma pedagogia que alterava todo o 
sistema produtivo indígena. 

 
As iniciativas do SPI envolviam a intervenção na vida 

indígena através de um ensino informal, a partir das 
necessidades criadas, evitando-se influenciar a organização 
familiar.  O objetivo era impedir conflitos entre diferentes 
povos enquanto o SPI introduzia  inovações culturais, 
prevendo possíveis mudanças nos locais de habitação dos 
índios.  Foram estimuladas mudanças no trabalho indígena 
com a difusão de novas tecnologias agrícolas e o ensino da 
pecuária, além da arregimentação de índios para os trabalhos 
de conservação das linhas telegráficas (Lima, 1987). 

De 1910 a 1930, o SPI fez parte do então Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio; de 1930 a 1934, esteve 
ligado ao Ministério do Trabalho; de 1934 a 1939, foi integrado 
ao Ministério da Guerra, como parte da Inspetoria de 
Fronteiras; em 1940 voltou ao Ministério da Agricultura e, 
mais tarde, passou para o Ministério do Interior. Em 1939, foi 
criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI) com 
o objetivo de atuar como órgão formulador e consultor da 
política indigenista brasileira. A ideia seria a de que o SPI daí 
por diante teria somente atribuições executivas, o que não 
ocorreu. A atuação do SPI se concentrou na pacificação de 
grupos indígenas em áreas de colonização recente. Em São 
Paulo, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso e outras regiões 
foram instalados postos indígenas. Após a consolidação da 
pacificação eram feitas negociações com os governos estaduais 
para a criação de reservas de terras para a sobrevivência física 
dos índios. Progressivamente eram introduzidas atividades 
educacionais voltadas para a produção econômica e ações 
destinadas a atender as condições sanitárias dos índios. O SPI 
buscou garantir a posse de terras aos índios através da 
concessão de terras devolutas. Inúmeras propostas foram 
feitas pelo SPI de criação de terras indígenas e que foram 
negadas pelos governos estaduais. Nos postos indígenas eram 
instalados oficinas mecânicas, engenhos de cana de açúcar e 
casas de farinha, e os índios treinados em diversos ofícios. As 
crianças eram enviadas as escolas dos postos, sendo que estas 
também recebiam filhos de colonos de empregados dos postos 
e crianças da população vizinha, o que permitia um processo 
de integração da população. O SPI enfrentou durante toda a 
sua existência problemas de carência de recursos e 
dificuldades de qualificação de seu pessoal. A atuação do órgão 
acabou por gerar resultados opostos a sua proposta. Eram 
frequentes as denúncias de casos de fome, doenças, 
assassinatos e escravização. No início da década de 1960, sob 
a acusação de genocídio, corrupção e ineficiência o SPI foi 
investigado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI). O processo levou à demissão ou suspensão de mais de 
cem funcionários de todos os escalões. Em 1967, durante o 
regime militar, o SPI e o CNI foram extintos e substituídos pela 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

A ação do SPI foi marcada por contradições identificadas 
como “paradoxos indigenistas” (Oliveira, 1988), pois tinha por 
objetivo respeitar as terras e a cultura indígena, mas agia 
transferindo índios e liberando territórios indígenas para 
colonização, impondo uma pedagogia que alterava todo o 
sistema produtivo indígena. 
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As intervenções do SPI 
As principais iniciativas do SPI desde sua criação estavam 

voltadas para a pacificação e sedentarização de grupos 
indígenas em áreas de colonização recente. Em São Paulo, 
Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso e outras regiões, foram 
instaladas equipes de atração e inúmeros postos indígenas. Os 
inspetores do órgão aplicavam a técnica de contato difundida 
por Rondon, mantendo atitudes defensivas até estabelecer 
amizade com os índios e consolidar a pacificação. A partir de 
então, era estabelecida uma negociação com os governos 
estaduais na tentativa de garantir uma reserva de terras para 
a sobrevivência física dos índios. De forma progressiva, 
introduziam-se atividades educacionais voltadas para a 
produção econômica e atendiam-se, precariamente, às 
condições sanitárias dos índios. 

 
Atração e pacificação 
As táticas e técnicas de contato com povos indígenas, 

empregadas nas atividades de atração e pacificação do SPI, 
foram paulatinamente desenvolvidas por Rondon, no âmbito 
das Comissões de Linhas Telegráficas, desde o final do século 
XIX. Eram práticas filiadas a uma longa genealogia que tinha 
origem nos contatos dos jesuítas com os povos indígenas 
desde o séc. XVI. 

Uma das principais táticas, em um cerco pacífico de povos 
indígenas (Lima, 1995), era a de identificar-se como amigo, 
isto é, como um interlocutor de confiança. Nas atividades de 
atração foram adotadas as seguintes técnicas   

1. A turma de atração deveria ser constituída por 
trabalhadores esclarecidos a respeito dos problemas do contato; 

2. Chefe da equipe experiente no trato com os índios 
3. Participação de índios do mesmo tronco linguístico dos 

índios arredios para trabalharem como guias e intérpretes; 
4. Equipe de atração instalada dentro do território indígena; 
5. Construção de um posto indígena protegido, além da 

plantação de roçado; 
6. Exploração das redondezas do posto indígena, 

conhecendo matas, rios e tapiris; 
7. Exibição de armas de fogo, diante de qualquer ataque de 

índios hostis, demonstrando que a equipe tinha poderio que não 
seria usado contra o grupo; 

8. Instalação de tapiris com presentes, distribuindo-se os 
índios intérpretes pelas matas. As trocas de presente 
estabeleciam a fase inicial de “namoro” com os índios arredios; 

9. Após o contato inicial, a pacificação era consolidada com 
ampla confraternização. Entretanto, se houvesse algum 
incidente grave, poderia ocorrer o colapso da atividade de 
atração  

Todas essas táticas e técnicas foram reduzidas pelo SPI a 
normas padronizadas de ação em qualquer atividade de 
atração, ignorando-se as especificidades de cada caso (Freire, 
2005). Elas estão sintetizadas nas 37 instruções de 
procedimentos em frentes de atração, elaboradas em 1943 
pela Inspetoria do Amazonas e Acre, ou nas normas difundidas 
pelos boletins internos do SPI (Freire, 2005). 

As práticas de atração estabeleciam tais normas desde o 
início dos trabalhos de institucionalização do SPI. As 
pacificações eram realizadas em regiões conflituadas, com 
servidores feridos ou mortos  nessas atividades. Entretanto, 
quase não há informações disponíveis sobre índios mortos, no 
pós-contato, na história do SPI. O que ocorreu com os Kayapó 
do Pará após as atrações comandadas pelo sertanista 
Francisco Meirelles, no final dos anos 50, revela as limitações 
das técnicas adotadas pelo SPI, pois morreram centenas de 
índios devido a doenças, fome e falta de assistência . 

Além de seguir as normas rondonianas de pacificação, os 
inspetores do SPI adotavam iniciativas arriscadas para os 
índios. Era o caso de duas técnicas empregadas pelo sertanista 
Francisco Meirelles: a invasão de aldeias ou de acampamentos 
indígenas e o deslocamento dos índios para longe de suas 

terras no pós-contato (Freire, 2005). A invasão intimidava os 
índios, tendo sido utilizada entre os Pakaa Nova e subgrupos 
Kayapó. O deslocamento causava mortandade, porque, em 
geral, não havia assistência sanitária nem comida na nova área 
indígena. Rondon também transferiu índios Arití (MT) de suas 
terras, acreditando beneficiá-los. 

 
As terras dos índios 
A assistência aos índios pelo SPI devia "garantir a 

efetividade da posse dos territórios ocupados por índios e, 
conjuntamente, do que neles se contiver, entrando em acordo 
com os governos locais, sempre que for necessário" (Oliveira, 
1947, p. 93). O objetivo era o MAIC (Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio) buscar junto aos governos estaduais a 
legalização dessas posses, confirmando antigas concessões de 
terras e obtendo terras devolutas para as povoações indígenas. 

A legislação indigenista interna ao SPI garantia direitos 
que só começaram a ser formalizados na Constituição de 1934. 
Os Estados sempre dificultaram a cessão de terras devolutas 
para o domínio da União. Tratavam as terras dos índios como 
devolutas, mesmo após a Constituição de 1934, que, pela 1ª 
vez, estabeleceu o respeito à "posse de terras de silvícolas que 
nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no 
entanto, vedado aliená-las" (Brasil, 1993, p. 17). Foi um 
conflito de competências que atravessou a história do SPI e só 
foi encerrado, em 1973, com o Estatuto do Índio. 

Áreas propostas para futura demarcação como reserva 
indígena, como a do projeto do Parque Indígena do Xingu 
(1952), foram consideradas pelo governo de Mato Grosso 
terras devolutas, sendo invadidas e registradas por 
particulares. No cômputo geral, o SPI reservou pequenas áreas 
de terras que funcionaram mais como reserva de mão-de-obra 
indígena do que como estímulo à reprodução do modo de vida 
tradicional dos índios. 

 
Assistência sanitária 
 A disseminação de doenças e a ocorrência de epidemias 

para as quais os povos em guerra ou dominados tinham baixa 
imunidade contribuiu para a conquista dos povos indígenas do 
Brasil na época colonial. O contágio da varíola, gripe, 
tuberculose, pneumonia, coqueluche, sarampo e outras 
viroses levaram à dizimação de inúmeros povos indígenas, à 
mortandade de milhares de índios.  Nas primeiras décadas do 
século XX, essa realidade não foi alterada: nos grupos recém-
contatados pelo SPI, aldeias inteiras foram destruídas por 
doenças pulmonares. Ao causar alta mortalidade, o pós-
contato iniciava o desequilíbrio das condições de 
sobrevivência de um povo que já enfrentava doenças 
endêmicas como verminoses e malárias, passando a conviver 
com a desnutrição, a dificuldade de produção de alimentos e a 
falta de cuidados sanitários. 

O SPI dificilmente conseguia controlar, estabilizar e 
melhorar a condição sanitária de povos indígenas que 
enfrentavam surtos epidêmicos. Em campo, no início dos anos 
50, o antropólogo Darcy Ribeiro foi testemunha da morte de 
dezenas de índios Urubu Kaapor dizimados por sarampo e 
coqueluche (Brasil. SPI, 1953; 1954). Os postos indígenas 
possuíam alguns medicamentos, mas a maioria de seus 
encarregados era leiga em assistência sanitária. 

 
Assistência educacional 
Dos antigos aldeamentos missionários aos postos 

indígenas do SPI, a alfabetização de crianças e adultos 
indígenas visava consolidar a sedentarização de um povo. Esse 
processo pedagógico envolvia cultos cívicos, aprendizado de 
trabalhos manuais, técnicas da pecuária e novas práticas 
agrícolas. Pressupunha também novos cuidados corporais, 
como o uso de vestimentas e o ensino de práticas higiênicas. 

Os postos indígenas instalavam oficinas mecânicas, 
engenhos de cana e casas de farinha, treinando os índios em 
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diversos ofícios, além de investir na educação para 
transformar os índios em trabalhadores nacionais (Lima, 
1995). Desde o século XIX, crianças indígenas eram enviadas 
para as escolas de artífices existentes nas capitais estaduais 
como ocorreu em Manaus na gestão do SPI (Freire, 2007). 

A política de “nacionalização” dos índios esteve presente 
em quase todos os postos, onde a professora das crianças 
indígenas era quase sempre a esposa do encarregado, 
orientando essas crianças para a integração à população 
regional à medida que aceitavam também como alunos os 
filhos de colonos, dos empregados do posto e de fazendas 
vizinhas. Essas escolas não se diferenciavam das escolas 
rurais, do método de ensino precário à falta de formação do 
professor, predominando a formação de índios como 
produtores rurais voltados para o mercado regional. 

Má gestão, falta de recursos, corrupção funcional foram 
alguns dos motivos que levaram à extinção do SPI em 1967, 
dando origem à Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

 
O fim do SPI 
Embora a história do SPI tenha sido marcada pela 

influência de figuras proeminentes e comprometidas com o 
destino dos povos indígenas, sua atuação não era a regra. 
Permanentemente carente de recursos, o órgão acabou por 
envolver de militares a trabalhadores rurais que não possuíam 
qualquer preparação ou interesse pela proteção aos índios. 
Suas atuações à frente dos Postos Indígenas de todo o país 
acabaram por gerar resultados diametralmente opostos a esta 
proposta. Casos de fome, doenças, depopulação e escravização 
eram permanentemente denunciados. No início da década de 
1960, sob acusações de genocídio, corrupção e ineficiência o 
SPI foi investigado por uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI). O processo levou à demissão ou suspensão de 
mais de cem funcionários de todos os escalões (Oliveira e 
Freire, 2006: 131). Em 1967, em meio à crise institucional e ao 
início da ditadura, o SPI e o CNPI foram extintos e substituídos 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai). 
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Assimilacionismo 
No dicionário a palavra assimilacionismo recebe a seguinte 

definição “corrente que preconiza a assimilação de culturas 
periféricas pelas culturas dominantes”16. 

 
Por assimilacionismo entendemos que um determinado 

grupo cultural minoritário num processo de “deculturação” 
esquecem os traços da sua cultura de origem e, 
simultaneamente, adquirem os da cultura dominante.  

 
Tem como base uma perspectiva ideológica que considera 

umas culturas superiores às outras e supõe um papel passivo 
das culturas mais fracas: muitas vezes, ao grupo mais fraco 
exige-se mesmo que adote os traços do grupo dominante. 
Neste caso, uma das culturas elimina efetivamente a outra 
(ajustamento por eliminação). Na prática, no entanto, verifica-
se que só alguns aspectos da cultura subordinada são 
eliminados em favor da cultura dominante. 

 
Em termos de comunidades migrantes, culturalmente 

diferentes e minoritárias, portanto mais fracas, a forma de 
reação a esta situação parece depender de duas condições: 
primeiro, que haja uma opção clara e vigorosa dos indivíduos 
candidatos à integração, de se inserirem na sociedade de 
acolhimento; segundo, que haja uma opção coletiva 
suficientemente clara e explícita da sociedade de acolhimento 
para reconhecer a identidade cultural própria e um estatuto de 
igualdade aos novos integrados. 

 
Protecionismo 
É definido como sistema de proteção da indústria ou do 

comércio de um país, concretizado em leis que proíbem ou 
inibem a importação de determinados produtos, por meio da 
taxação de produtos estrangeiros. 

 
É uma doutrina que prega um conjunto de medidas a 

serem tomadas no sentido de favorecer as atividades 
econômicas internas, reduzindo e dificultando ao máximo, a 
importação de produtos e a concorrência estrangeira. Alguns 
exemplos de medidas protecionistas:  

 
- Criação de altas tarifas e normas técnicas de qualidade 

para produtos estrangeiros, reduzindo a lucratividade dos 
mesmos;  

- Subsídios à indústria nacional, incentivando o 
desenvolvimento econômico interno;  

- Fixação de quotas, limitando o número de produtos, a 
quantidade de serviços estrangeiros no mercado nacional, ou 
até mesmo o percentual que o acionário estrangeiro pode 
atingir em uma empresa.  

 
A OMC (Organização Mundial do Comércio) é responsável 

pela fiscalização do comércio entre os países e dos atos 
protecionistas. O papel dessa organização é promover a 
liberalização do comércio internacional. O protecionismo é 
vantajoso, em tese, pelo fato de proteger a economia nacional 
da concorrência externa, garantir a criação de empregos e 
incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias. No 
entanto, estas políticas podem, em alguns casos, fazer com que 
o país perca espaço no mercado externo; provocar o atraso 
tecnológico e a acomodação por parte das empresas nacionais, 
já que essas medidas tendem a protegê-las; além de aumentar 
os preços internos.  

 6.3.2. Protecionismo e 
assimilacionismo 
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Um Museu só faz sentido na medida em que cada um se 

sente refletido e homenageado de alguma forma. Na medida 
em que provoca questionamentos, na medida em que cada 
informação captada resulte em mais uma pergunta, numa 
sucessão de eventos que nos transforme e nos faça melhores, 
como seres humanos, como cidadãos e como profissionais. O 
Museu do Índio foi criado, em 1953, no Serviço de Proteção aos 
Índios – SPI, agência do Governo encarregada de dar 
assistência aos índios no Brasil. 

No início da década de 60, o Museu foi transferido para o 
Conselho Nacional de Proteção aos Índios – CNPI, órgão 
responsável pelo assessoramento e formulação da política 
indigenista oficial da época. Em 1967, o Governo militar 
resolveu reunir o SPI, o CNPI e o Museu em um único órgão, a 
Fundação Nacional do Índio- FUNAI, onde a instituição está 
inserida até hoje. 

Atualmente, o Museu do Índio é uma importante 
instituição de pesquisa sobre línguas e culturas indígenas. Tem 
sob sua guarda documentos relativos à maioria das sociedades 
indígenas contemporâneas, constituídos de 15.840 peças 
etnográficas e 15.121 publicações nacionais e estrangeiras, 
especializadas em etnologia e áreas afins. Seus diversos 
serviços são responsáveis pelo tratamento técnico de 76.821 
registros audiovisuais e 833.221 documentos textuais de valor 
histórico e contemporâneo. 

Sob a direção do antropólogo Darcy Ribeiro, o Museu do 
Índio foi inaugurado no dia 19 de abril de 1953, no Rio de 
Janeiro. "Será um museu onde os pesquisadores e etnólogos 
poderão encontrar vasto material de estudo sobre nossos 
servícolas", anunciou o Estado na época. 

O prédio já foi residência oficial na época do império e 
abrigou, entre outras figuras políticas, o marechal Rondon, 
pioneiro na política indigenista no País. Em 1865 o imóvel foi 
doado para abrigar um órgão de pesquisas sobre as culturas 
indígenas brasileiras. Em 1910, se tornou sede do Serviço de 
Proteção ao Índio (SPI) e, entre 1953 e 1978, foi sede do Museu 
do Índio. Em 1978, o museu foi transferido para o bairro de 
Botafogo, na zona sul. 

O prédio que abrigava anteriormente o Museu do Índio, no 
Maracanã, existe até hoje e era administrado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento e o Ministério da Agricultura, antes 
de ser comprado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro 
para dar lugar a um estacionamento e um centro de compras 
anexo ao estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. 

O casarão que abriga, atualmente, o Museu do 
Índio/FUNAI foi tombado como patrimônio de preservação 
cultural do País em 22 de fevereiro de 1967. Vinte anos depois, 
a construção também passou a ser considerada patrimônio do 
município do Rio de Janeiro, pelo decreto 6934, de 9 de 
setembro de 1987. 

A construção do atual museu forma um conjunto 
arquitetônico com prédios do mesmo período na Rua das 
Palmeiras e outros no bairro de Botafogo, como a Casa de Rui 
Barbosa e o Museu Villa-Lobos; e na cidade, como a Casa 
França-Brasil e o Palácio do Itamaraty. 

 
Parque Nacional do Xingu (anos 1960). 
A criação do Parque do Xingu resultou de um longo 

processo de luta entre instituições do Estado brasileiro e 
setores da sociedade civil envolvendo o controle territorial 
e/ou privatização de terras. Sua superfície corresponde a uma 
pequena parcela da vasta região onde se encontrava presente, 
já no início do século XX, uma variedade significativa de etnias 

indígenas localizadas na bacia do alto rio Xingu no estado 
brasileiro de Mato Grosso. 

A partir dos anos 40 foi sendo sistematizado o contato 
entre setores da sociedade nacional, mais precisamente 
indigenistas com os grupos indígenas. Um posto de assistência 
do órgão oficial encarregado da tutela aos grupos indígenas no 
Brasil - o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foi criado e 
instalado no Alto Xingu. Em 1952 foi apresentado ao 
Congresso Nacional um Anteprojeto para a criação de um 
parque nacional na referida região.  Neste projeto estava 
previsto um perímetro bem maior que o atual, incluindo uma 
zona tampão de amortecimento do contato com as frentes de 
expansão, de proteção às nascentes da bacia hidrográfica e da 
preservação do meio ambiente imediatamente circunvizinho à 
região ocupada pela população indígena.  

Em 1961 foi criado pelo governo federal no alto Xingu o 
Parque Nacional do Xingu . Em 1973 é, por força do Estatuto 
do Índio, alterado na sua condição jurídica para parque 
indígena.  A lei 6001/73 em seu artigo 28 define: Parque 
Indígena é a área contida em terra para posse dos índios, cujo 
grau de integração permita assistência econômica, 
educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se 
preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da 
região .O novo status remeteu o Parque do Xingu à 
subordinação da FUNAI – Fundação Nacional do Índio e, 
portanto, não mais subordinado ao IBAMA - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, caso permanecesse como parque nacional. 
Segundo a legislação ambiental brasileira parques nacionais 
correspondem a áreas geográficas extensas e delimitadas, 
dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de 
preservação permanente, submetidas à condição de 
inalienabilidade e indisponibilidade de seu todo. 

Considerando-se a configuração do PIX em relação ao 
território mato-grossense constata-se que este se encontra 
“ilhado”. Isto porque o Parque do Xingu sofre pressões 
constantes sobre sua geografia e população, ao situar-se em 
meio à ocupação do seu entorno, por grandes fazendas do 
agronegócio, pela mobilidade dos trabalhadores rurais e pelas 
novas cidades. Ao longo desses últimos 60 anos, a 
consolidação do espaço rural e urbano do estado de Mato 
Grosso resultou na expansão espacial da economia para o 
interior do Brasil, resultando em impactos socioambientais, 
especialmente para o conjunto de etnias localizadas no Parque 
Indígena do Xingu. 

A ampliação do Parque Indígena do Xingu é atualmente 
uma das principais reivindicações de líderes indígenas 
endereçadas a FUNAI- Fundação Nacional do Índio. O parque 
tem quase 30 mil quilômetros quadrados, embora seu 
território atualmente seja muito menor do que o inicialmente 
previsto. Nas quatro décadas seguintes a sua criação, 
incorporou algumas pequenas áreas, porém não suficiente 
para incluir as nascentes da bacia hidrográfica e evitar a 
pressão do desmatamento e da progressiva influência do 
complexo do agronegócio. 

A leitura do atual mapa de uso e ocupação de Mato grosso 
revela a vulnerabilidade do Parque do Xingu e de seus 
habitantes sobre o entorno ligado ao uso das terras pelo 
agronegócio 

A ideia de criação do Parque tomou forma numa mesa-
redonda convocada pela Vice-Presidência da República em 
1952, da qual resultou um anteprojeto de um Parque muito 
maior do que o que veio finalmente a se concretizar. A despeito 
dos poderes legislativo e executivo do Mato Grosso estarem 
representados nessa mesa-redonda, inclusive por seu 
governador, o estado começou a conceder, dentro desse 
perímetro, terras a companhias colonizadoras. Por isso, 
quando foi finalmente criado o Parque Nacional do Xingu, pelo 
Decreto nº 50.455, de 14/04/1961, assinado pelo presidente 
Jânio Quadros, sua área correspondia a apenas um quarto da 

6.3.3. Museu do Índio (anos 
1950) e Parque Nacional do 

Xingu (anos 1960) 
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superfície inicialmente proposta. O Parque foi regulamentado 
pelo Decreto nº 51.084, de 31/07/1961; ajustes foram feitos 
pelos Decretos nº 63.082, de 6/08/1968, e nº 68.909, de 
13/07/1971, tendo sido finalmente feita a demarcação de seu 
perímetro atual em 1978. 

Tendo em vista os povos que lá habitam, pode-se dividir o 
Parque Indígena do Xingu em três partes: uma ao norte 
(conhecida como Baixo Xingu), uma na região central (o 
chamado Médio Xingu) e outra ao sul (o Alto Xingu). Na parte 
sul ficam os formadores do rio Xingu; a região central vai do 
Morená (convergência dos rios Ronuro, Batovi e Kuluene, 
identificada pelos povos do Alto Xingu como local de criação 
do mundo e início do Rio Xingu) à Ilha Grande; seguindo o 
curso do Rio Xingu, encontra-se a parte norte do Parque 

Na década de 80, tiveram início as primeiras invasões de 
pescadores e caçadores no território do PIX. Ao final dos anos 
90, as queimadas em fazendas pecuárias localizadas a 
nordeste do Parque ameaçavam atingi-lo e o avanço das 
madeireiras instaladas a oeste começou a chegar perto dos 
limites físicos definidos pela demarcação. Ademais, a ocupação 
do entorno começava a poluir as nascentes dos rios que 
abastecem o Parque e que ficaram fora da área demarcada. 
Nesse processo, fortaleceu-se entre os moradores do PIX a 
percepção de que está a caminho um incômodo “abraço”: o 
Parque vem sendo cercado pelo processo de ocupação de seu 
entorno e já se evidencia como uma “ilha” de florestas em meio 
ao pasto e a monocultura na região do Xingu.A questão da 
fiscalização do território é presença certa na agenda dos 
assuntos políticos do Parque, sendo discutida tanto em 
encontros de lideranças e assembleias da Atix (Associação 
Terra Indígena Xingu) como na interlocução com a Funai e os 
órgãos ambientais federal (Ibama) e estadual (Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - Fema). 

Para tanto, foi montada uma infra-estrutura dos citados 
onze postos de vigilância para proteger as áreas que propiciam 
um acesso direto ao Parque, como a intersecção dos principais 
rios com os limites do PIX e o ponto em que a BR-080 margeia 
esses limites. 

 

 
 

O fim do SPI e o nascimento da Funai17 
 
Embora a história do SPI tenha sido marcada pela 

influência de figuras proeminentes e comprometidas com o 
destino dos povos indígenas, sua atuação não era a regra. 
Permanentemente carente de recursos, o órgão acabou por 
envolver de militares a trabalhadores rurais que não possuíam 
qualquer preparação ou interesse pela proteção aos índios. 
Suas atuações à frente dos Postos Indígenas de todo o país 
acabaram por gerar resultados diametralmente opostos a esta 
proposta. Casos de fome, doenças, depopulação e escravização 
eram permanentemente denunciados. No início da década de 
1960, sob acusações de genocídio, corrupção e ineficiência o 
SPI foi investigado por uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI). O processo levou à demissão ou suspensão de 
mais de cem funcionários de todos os escalões (Oliveira e 
Freire, 2006: 131). Em 1967, em meio à crise institucional e ao 
início da ditadura, o SPI e o CNPI foram extintos e substituídos 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai). 

 
 

                                                 
17 http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-
indigenista-oficial/o-servico-de-protecao-aos-indios-(spi) 
18 http://www.funai.gov.br/index.php/quem-somos 

Funai18 
A Fundação Nacional do Índio – FUNAI é o órgão 

indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada por meio da Lei 
nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério 
da Justiça, é a coordenadora e principal executora da política 
indigenista do Governo Federal. Sua missão institucional é 
proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. 

Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e 
delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro 
das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, 
além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI 
também coordena e implementa as políticas de proteção aos 
povo isolados e recém-contatados. 

É, ainda, seu papel promover políticas voltadas ao 
desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Nesse 
campo, a FUNAI promove ações de etnodesenvolvimento, 
conservação e a recuperação do meio ambiente nas terras 
indígenas, além de atuar no controle e mitigação de possíveis 
impactos ambientais decorrentes de interferências externas às 
terras indígenas. 

Compete também ao órgão a estabelecer a articulação 
interinstitucional voltada à garantia do acesso diferenciado 
aos direitos sociais e de cidadania aos povos indígenas, por 
meio do monitoramento das políticas voltadas à seguridade 
social e educação escolar indígena, bem como promover o 
fomento e apoio aos processos educativos comunitários 
tradicionais e de participação e controle social. 

A atuação da Funai está orientada por diversos princípios, 
dentre os quais se destaca o reconhecimento da organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos 
indígenas, buscando o alcance da plena autonomia e 
autodeterminação dos povos indígenas no Brasil, contribuindo 
para a consolidação do Estado democrático e pluriétnico. 

 

 
 

O indigenismo no regime militar (anos 1960 a 
1980)19 

 
Após o golpe civil-militar de 1964, um novo período 

econômico se iniciou no Brasil. Construções de grandes obras 
(hidrelétricas, estradas e desmatamento de áreas para a 
criação de grandes latifúndios para pecuária) se espalharam 
por todas as regiões do país, e no caminho desses projetos 
inúmeros povos com suas terras, reconhecidas ou não, 
passaram a ser tratados como obstáculos para o 
desenvolvimento. 

Em 1967, o governo militar criou a Fundação Nacional do 
Índio (Funai), para dar continuidade ao trabalho do Serviço de 
Proteção ao Índio (SPI). Embora o discurso e os objetivos 
continuassem voltados para o protecionismo e a assistência 
aos índios, na prática, os conflitos continuaram. 

Nas regiões de fronteira agrícola, como a Amazônia e o 
Centro-Oeste, as terras indígenas eram invadidas por 
criadores de gado, madeireiros ou garimpeiros. O Estado tinha 
pouco controle nessas regiões, e as violências contra os 
indígenas tinham, frequentemente, a conivência das 
autoridades locais. 

As políticas indigenistas foram integralmente 
subordinadas aos planos de defesa nacional, construção de 
estradas e hidrelétricas, expansão de fazendas e extração de 
minérios. Sua atuação foi mantida em plena afinidade com os 

19 Adaptado de http://memoriasdaditadura.org.br/indigenas/ e 
http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-
oficial/funai 

O fim do SPI e o nascimento 
da Funai 

6.3.5. O indigenismo no 
regime militar (anos 1960 a 

1980) 
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aparelhos responsáveis por implementar essas políticas: 
Conselho de Segurança Nacional (CSN), Plano de Integração 
Nacional (PIN), Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). 

A ação da Funai durante a ditadura foi fortemente marcada 
pela perspectiva assimilacionista. O Estatuto do Índio (Lei nº 
6.001) aprovado em 1973, e ainda vigente, reafirmou as 
premissas de integração que permearam a história do SPI. 

Apesar das irregularidades que levaram à extinção do SPI, 
seu quadro funcional foi transferido para a Funai. Com 
recursos escassos e mal contabilizados, a Funai continuou a 
operar, assim como o SPI, com profissionais pouco 
qualificados. Não se concretizou a proposta de se realizar 
planejamentos antropologicamente orientados, conduzidos 
por profissionais de formação sólida, bem pagos e 
comprometidos com o futuro dos povos indígenas. O órgão foi 
permeado, em todos os níveis, por redes de relações pessoais, 
clientelistas e corporativas, que remetem ao paternalismo e ao 
voluntarismo que dominaram o velho SPI. 

Projetos como a construção das hidrelétricas de Itaipu e de 
Tucuruí, no Rio Tocantins, e a criação do maior latifúndio do 
mundo no norte do Mato Grosso, em terra indígena Xavante, 
expulsaram centenas de comunidades e provocaram milhares 
de mortes nas aldeias. A abertura da rodovia Transamazônica 
BR- 230, planejada para cortar o Brasil transversalmente, da 
fronteira com o Peru até João Pessoa na Paraíba, afetou de 
maneira trágica 29 grupos indígenas, dentre eles, 11 etnias 
que viviam completamente isoladas. 

Documentos e relatos colhidos durante as investigações 
recentes da Comissão Nacional da Verdade apontam que cerca 
de 8 mil indígenas foram mortos, em conflitos, crises de 
abastecimento ou epidemias trazidas pelos trabalhadores, em 
consequência da construção de quatro rodovias: a 
Transamazônica; a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista; a BR-
210, conhecida com Perimetral Norte; e a BR 163, que liga 
Cuiabá a Santarém. Essas estradas faziam parte do Plano de 
Integração Nacional (PIN), instituído em 1970, pelo presidente 
Emílio Garrastazu Médici. O PIN previa que 100 quilômetros 
em cada lado das estradas a serem construídas deveriam ser 
destinados à colonização. A intenção do governo era assentar 
cerca de 500 mil pessoas em agrovilas que seriam fundadas 
nesses locais. 

O processo civilizatório imposto pela ditadura civil-militar 
incluía perseguição, criminalização, prisão e tortura de 
lideranças indígenas que lutavam por seus territórios ou que 
tivessem comportamento considerado inadequado pela Funai.  

Durante a ditadura, as comunidades indígenas 
encontraram entre os antropólogos, sertanistas e missionários 
ligados ao Conselho Indigenista Missionário (Cimi) seus 
principais apoiadores para resistir às violências e às ameaças 
cometidas pelo regime, pelos donos de terras e pelos colonos 
e trabalhadores do garimpo. 

 
LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973. 
 
Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 
       
  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
Dos Princípios e Definições 

 
        Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou 

silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de 
preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 
harmoniosamente, à comunhão nacional. 

        Parágrafo único. Aos índios e às comunidades 
indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos 

termos em que se aplicam aos demais brasileiros, 
resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem 
como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei. 

 
        Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, 

bem como aos órgãos das respectivas administrações 
indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das 
comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: 

 
        I - estender aos índios os benefícios da legislação 

comum, sempre que possível a sua aplicação; 
 
        II - prestar assistência aos índios e às comunidades 

indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; 
 
        III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o 

seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua 
condição; 

 
        IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre 

escolha dos seus meios de vida e subsistência; 
 
        V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu 

habitat , proporcionando-lhes ali recursos para seu 
desenvolvimento e progresso; 

 
        VI - respeitar, no processo de integração do índio à 

comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os 
seus valores culturais, tradições, usos e costumes; 

 
        VII - executar, sempre que possível mediante a 

colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a 
beneficiar as comunidades indígenas; 

 
        VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as 

qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de 
suas condições de vida e a sua integração no processo de 
desenvolvimento; 

 
        IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos 

termos da Constituição, a posse permanente das terras que 
habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes; 

 
        X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos 

civis e políticos que em face da legislação lhes couberem. 
 
        Parágrafo único. (Vetado). 
 
        Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as 

definições a seguir discriminadas: 
 
        I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e 

ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado 
como pertencente a um grupo étnico cujas características 
culturais o distinguem da sociedade nacional; 

 
        II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um 

conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em 
estado de completo isolamento em relação aos outros setores 
da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou 
permanentes, sem contudo estarem neles integrados. 

 
        Art 4º Os índios são considerados: 
 
        I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos 

ou de que se possuem poucos e vagos informes através de 
contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; 
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        II - Em vias de integração - Quando, em contato 
intermitente ou permanente com grupos estranhos, 
conservam menor ou maior parte das condições de sua vida 
nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência 
comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão 
necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

 
        III - Integrados - Quando incorporados à comunhão 

nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, 
ainda que conservem usos, costumes e tradições 
característicos da sua cultura. 

 
TÍTULO II 

Dos Direitos Civis e Políticos 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios 
 
        Art. 5º Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas 

dos artigos 145 e 146, da Constituição Federal, relativas à 
nacionalidade e à cidadania. 

 
        Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e 

políticos pelo índio depende da verificação das condições 
especiais estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente. 

 
        Art. 6º Serão respeitados os usos, costumes e tradições 

das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de 
família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos 
atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela 
aplicação do direito comum. 

 
        Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito 

comum às relações entre índios não integrados e pessoas 
estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem 
menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei. 

 
CAPÍTULO II 

Da Assistência ou Tutela 
 
        Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não 

integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime 
tutelar estabelecido nesta Lei. 

 
        § 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-

se no que couber, os princípios e normas da tutela de direito 
comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da 
especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como 
da prestação de caução real ou fidejussória. 

 
        § 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através 

do competente órgão federal de assistência aos silvícolas. 
 
        Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não 

integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena 
quando não tenha havido assistência do órgão tutelar 
competente. 

 
        Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no 

caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato 
praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos 
seus efeitos. 

 
        Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz 

competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta 
Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que 
preencha os requisitos seguintes: 

 
        I - idade mínima de 21 anos; 
 
        II - conhecimento da língua portuguesa; 

        III - habilitação para o exercício de atividade útil, na 
comunhão nacional; 

 
        IV - razoável compreensão dos usos e costumes da 

comunhão nacional. 
 
        Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução 

sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério 
Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil. 

 
        Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a 

pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá 
reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição 
de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que, 
homologado judicialmente o ato, seja inscrito no registro civil. 

 
        Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, 

poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena 
e de seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em 
lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e 
comprovada, em inquérito realizado pelo órgão federal 
competente, a sua plena integração na comunhão nacional. 

 
        Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste 

artigo, exigir-se-á o preenchimento, pelos requerentes, dos 
requisitos estabelecidos no artigo 9º. 

 
CAPÍTULO III 

Do Registro Civil 
 
        Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis 

dos índios não integrados, serão registrados de acordo com a 
legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua 
condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. 

 
        Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do 

interessado ou da autoridade administrativa competente. 
 
        Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente 

de assistência, para o registro administrativo de nascimentos 
e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos 
casamentos contraídos segundo os costumes tribais. 

 
        Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, 

quando couber documento hábil para proceder ao registro 
civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como 
meio subsidiário de prova. 

 
CAPÍTULO IV 

Das Condições de Trabalho 
 
        Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores 

indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos 
os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência 
social. 

 
        Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições 

de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que 
pertencer o índio. 

 
        Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação 

de serviços realizado com os índios de que trata o artigo 4°, I. 
 
        Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de 

serviços realizados com indígenas em processo de integração 
ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de 
prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, 
quando necessário, a normas próprias. 
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        § 1º Será estimulada a realização de contratos por 
equipe, ou a domicílio, sob a orientação do órgão competente, 
de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. 

 
        § 2º Em qualquer caso de prestação de serviços por 

indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio 
exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, 
denunciando os abusos e providenciando a aplicação das 
sanções cabíveis. 

 
        § 3º O órgão de assistência ao indígena propiciará o 

acesso, aos seus quadros, de índios integrados, estimulando a 
sua especialização indigenista. 

 
TÍTULO III 

Das Terras dos Índios 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
 
        Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
 
        I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a 

que se referem os artigos 4º, IV, e 198, da Constituição; 
 
        II - as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste 

Título; 
 
        III - as terras de domínio das comunidades indígenas 

ou de silvícolas. 
 
        Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de 

arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que 
restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade 
indígena ou pelos silvícolas. 

 
        § 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha 

aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, 
pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa. 

 
        § 2º (Vetado). 
 
        Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob 

orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão 
administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 
estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

 
        § 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, 

homologada pelo Presidente da República, será registrada em 
livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do 
registro imobiliário da comarca da situação das terras. 

 
        § 2º Contra a demarcação processada nos termos deste 

artigo não caberá a concessão de interdito possessório, 
facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória 
ou à demarcatória. 

 
        Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos 

motivos adiante enumerados, poderá a União intervir, se não 
houver solução alternativa, em área indígena, determinada a 
providência por decreto do Presidente da República. 

 
        1º A intervenção poderá ser decretada: 
 
        a) para pôr termo à luta entre grupos tribais; 
 
        b) para combater graves surtos epidêmicos, que 

possam acarretar o extermínio da comunidade indígena, ou 
qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou 
do grupo tribal; 

        c) por imposição da segurança nacional; 
 
        d) para a realização de obras públicas que interessem 

ao desenvolvimento nacional; 
 
        e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga 

escala; 
 
        f) para a exploração de riquezas do subsolo de 

relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento 
nacional. 

 
        2º A intervenção executar-se-á nas condições 

estipuladas no decreto e sempre por meios suasórios, dela 
podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou 
algumas das medidas seguintes: 

 
        a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego 

de força contra os índios; 
 
        b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma 

para outra área; 
 
        c) remoção de grupos tribais de uma para outra área. 
 
        3º Somente caberá a remoção de grupo tribal quando 

de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na 
área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena 
removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às 
condições ecológicas. 

 
        4º A comunidade indígena removida será 

integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da 
remoção. 

 
        5º O ato de intervenção terá a assistência direta do 

órgão federal que exercita a tutela do índio. 
 
        Art. 21. As terras espontânea e definitivamente 

abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal 
reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao 
índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, à posse 
e ao domínio pleno da União. 

 
CAPÍTULO II 

Das Terras Ocupadas 
 
        Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse 

permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
naquelas terras existentes. 

 
        Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos 

termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União (artigo 
4º, IV, e 198, da Constituição Federal). 

 
        Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a 

ocupação efetiva da terra que, de acordo com os usos, 
costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce 
atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil. 

 
        Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas 

compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas 
naturais e de todas as utilidades existentes nas terras 
ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de 
tais riquezas naturais e utilidades. 

 
        § 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos 

acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas 
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dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras 
ocupadas. 

 
        § 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça 

e pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas 
por forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele 
eventualmente tiverem de ser aplicadas. 

 
        Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e 

grupos tribais à posse permanente das terras por eles 
habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, 
independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão 
federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual 
e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem 
prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do 
referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. 

 
CAPÍTULO III 

Das Áreas Reservadas 
 
        Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte 

do território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação 
pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, 
com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos 
bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais. 

 
        Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste 

artigo não se confundem com as de posse imemorial das tribos 
indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes 
modalidades: 

 
        a) reserva indígena; 
 
        b) parque indígena; 
 
        c) colônia agrícola indígena. 
 
        Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a 

servidor de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes 
à sua subsistência. 

 
        Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na 

posse de índios, cujo grau de integração permita assistência 
econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em 
que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas 
naturais da região. 

 
        § 1º Na administração dos parques serão respeitados 

a liberdade, usos, costumes e tradições dos índios. 
 
        § 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem 

interna e à preservação das riquezas existentes na área do 
parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo 
com o interesse dos índios que nela habitem. 

 
        § 3º O loteamento das terras dos parques indígenas 

obedecerá ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, 
bem como às normas administrativas nacionais, que deverão 
ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas. 

 
        Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à 

exploração agropecuária, administrada pelo órgão de 
assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e 
membros da comunidade nacional. 

 
        Art. 30. Território federal indígena é a unidade 

administrativa subordinada à União, instituída em região na 
qual pelo menos um terço da população seja formado por 
índios. 

        Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, 
no que couber, às áreas em que a posse decorra da aplicação 
do artigo 198, da Constituição Federal. 

 
CAPÍTULO IV 

Das Terras de Domínio Indígena 
 
        Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da 

comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por 
qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da 
legislação civil. 

 
        Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como 

próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a 
cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

 
        Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 

às terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às 
áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de 
propriedade coletiva de grupo tribal. 

 
CAPÍTULO V 

Da Defesa das Terras Indígenas 
 
        Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá 

solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da 
Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas 
pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

 
        Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a 

defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das 
comunidades indígenas. 

 
        Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, 

compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, 
por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas 
judiciais adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as 
terras que habitem. 

 
        Parágrafo único. Quando as medidas judiciais 

previstas neste artigo forem propostas pelo órgão federal de 
assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou 
passiva. 

 
        Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas 

são partes legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, 
cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público 
Federal ou do órgão de proteção ao índio. 

 
        Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre 

elas não poderá recair desapropriação, salvo o previsto no 
artigo 20. 

 
TÍTULO IV 

Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena 
 
        Art 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 
 
        I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos 

tribais ou comunidades indígenas; 
 
        II - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 

todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos 
tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles 
reservadas; 

 
        III - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer 

título. 
 
        Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena: 
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        I - a população indígena do País, no tocante a bens ou 
rendas pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem 
discriminação de pessoas ou grupos tribais; 

 
        II - o grupo tribal ou comunidade indígena 

determinada, quanto à posse e usufruto das terras por ele 
exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas; 

 
        III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado 

no título aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos 
imóveis ou móveis. 

 
        Art. 41. Não integram o Patrimônio Indígena: 
 
        I - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou 

silvícola, individualmente considerado, e o usufruto das 
respectivas riquezas naturais e utilidades; 

 
        II - a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os 

objetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os 
produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em 
geral dos silvícolas. 

 
        Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do 

Patrimônio Indígena, propiciando-se, porém, a participação 
dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos 
próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, 
quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício. 

 
        Parágrafo único. O arrolamento dos bens do 

Patrimônio Indígena será permanentemente atualizado, 
procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante 
controle interno e externo, a fim de tornar efetiva a 
responsabilidade dos seus administradores. 

 
        Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de 

bens e utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, sob a 
responsabilidade do órgão de assistência ao índio. 

 
        § 1º A renda indígena será preferencialmente 

reaplicada em atividades rentáveis ou utilizada em programas 
de assistência ao índio. 

 
        § 2° A reaplicação prevista no parágrafo anterior 

reverterá principalmente em benefício da comunidade que 
produziu os primeiros resultados econômicos. 

 
        Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, 

somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes 
com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata 
das áreas referidas. 

 
        Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas 

pertencentes aos índios, ou do domínio da União, mas na posse 
de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação 
vigente, observado o disposto nesta Lei. 

 
        § 1º O Ministério do Interior, através do órgão 

competente de assistência aos índios, representará os 
interesses da União, como proprietária do solo, mas a 
participação no resultado da exploração, as indenizações e a 
renda devida pela ocupação do terreno, reverterão em 
benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena. 

 
        § 2º Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio 

Indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autorização de 
pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará 
condicionada a prévio entendimento com o órgão de 
assistência ao índio. 

 

        Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, 
consideradas em regime de preservação permanente, de 
acordo com a letra g e § 2º, do artigo 3°, do Código Florestal, 
está condicionado à existência de programas ou projetos para 
o aproveitamento das terras respectivas na exploração 
agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. 

 
TÍTULO V 

Da Educação, Cultura e Saúde 
 
        Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural 

das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de 
expressão. 

 
        Art. 48. Estende-se à população indígena, com as 

necessárias adaptações, o sistema de ensino em vigor no País. 
 
        Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do 

grupo a que pertençam, e em português, salvaguardado o uso 
da primeira. 

 
        Art. 50. A educação do índio será orientada para a 

integração na comunhão nacional mediante processo de 
gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da 
sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas 
aptidões individuais. 

 
        Art. 51. A assistência aos menores, para fins 

educacionais, será prestada, quanto possível, sem afastá-los do 
convívio familiar ou tribal. 

 
        Art. 52. Será proporcionada ao índio a formação 

profissional adequada, de acordo com o seu grau de 
aculturação. 

 
        Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão 

estimulados, no sentido de elevar o padrão de vida do índio 
com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas. 

 
        Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à 

saúde facultados à comunhão nacional. 
 
        Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na 

doença e na velhice, deve ser assegurada ao silvícola, especial 
assistência dos poderes públicos, em estabelecimentos a esse 
fim destinados. 

 
        Art. 55. O regime geral da previdência social será 

extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, 
econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. 

 
TÍTULO VI 

Das Normas Penais 
CAPÍTULO I 

Dos Princípios 
 
        Art. 56. No caso de condenação de índio por infração 

penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz 
atenderá também ao grau de integração do silvícola. 

 
        Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção 

serão cumpridas, se possível, em regime especial de 
semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de 
assistência aos índios mais próximos da habitação do 
condenado. 

 
        Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, 

de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou 
disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam 
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caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena 
de morte. 

 
CAPÍTULO II 

Dos Crimes Contra os Índios 
 
        Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura 

indígena: 
 
        I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou 

tradição culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de 
qualquer modo, a sua prática. Pena - detenção de um a três 
meses; 

 
        II - utilizar o índio ou comunidade indígena como 

objeto de propaganda turística ou de exibição para fins 
lucrativos. Pena - detenção de dois a seis meses; 

 
        III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e 

a disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou 
entre índios não integrados. Pena - detenção de seis meses a 
dois anos. 

 
        Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são 

agravadas de um terço, quando o crime for praticado por 
funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. 

 
        Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio 

ou os costumes, em que o ofendido seja índio não integrado ou 
comunidade indígena, a pena será agravada de um terço. 

 
TÍTULO VII 

Disposições Gerais 
 
        Art. 60. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena 

gozam de plena isenção tributária. 
 
        Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio 

Indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à 
impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, 
prazos processuais, juros e custas. 

 
        Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos 

efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras 
habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. 

 
        § 1° Aplica-se o disposto deste artigo às terras que 

tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades 
indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e 
particular. 

 
        § 2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra 

a União, o órgão de assistência ao índio ou os silvícolas em 
virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de 
suas conseqüências econômicas. 

 
        § 3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do 

dirigente do órgão de assistência ao índio, será permitida a 
continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de 
arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a sua 
extinção acarrete graves conseqüências sociais. 

 
        Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida 

liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas 
ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e 
do órgão de proteção ao índio. 

                                                 
20 Ana de Melo. Anais do XVI – Encontro Regional de História da ANPUH/RIO – 
Saberes e práticas científicas. ISBN 978 – 85 – 65957 – 03 – 8. 

        Art. 64 (Vetado). 
 
        Parágrafo único. (Vetado). 
 
        Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, 

a demarcação das terras indígenas, ainda não demarcadas. 
 
        Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e 

respeitar as normas da Convenção 107, promulgada pelo 
Decreto nº 58.824, de 14 julho de 1966. 

 
        Art. 67. É mantida a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 

1967. 
 
        Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
EMÍLIO G. MEDICI  
Alfredo Buzaid  
Antônio Delfim Netto  
José Costa Cavalcanti 
 

 
 
O direito de ser índio - Movimentos indígenas: 

cidadania e direitos políticos:20 
 
Introdução: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade”. (Art. 5 da 
Constituição Federal de 1988). 

 
O movimento indígena ou movimentos indígenas pelas 

múltiplas formas de atuação seja de forma coletiva ou 
individual. Segundo Sidnei Peres, o termo usado no singular 
pelos diversos atores envolvidos ofusca o caráter plural e 
complexo deste fenômeno social. Não havendo uma unidade 
nacional devido às especificidades de cada região. (Peres, 
2010;22) De acordo como se constituiu a situação histórica de 
cada povo é que se estruturam as relações e as demandas em 
várias escalas. As trajetórias individuais na política, a nível 
local (o único a chegar a nível federal foi Mario Juruna como 
deputado federal), o reconhecimento pela mídia de alguns 
líderes indígenas   como representante dos povos indígenas, 
manifestações como as ocupações de prédios da FUNAI, os 
fechamentos de estradas, os sequestros feitos por alguns 
grupos indígenas e mais recentemente as organizações 
indígenas como frente de negociações com o Estado, dialogam 
e confrontam a política oficial do Estado brasileiro. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, conhecida 
como a Constituição cidadã a forma como o indígena era visto 
pela sociedade brasileira mudou. A própria Constituinte de 
1987 demonstrou a demanda da urgência da questão indígena 
para garantir os direitos sociais, culturais e políticos desses 
povos. A presença de indígenas com seus adereços, a cena 
marcante de Ailton Krenak pintando o rosto com tinta de 
jenipapo como forma de protesto, os debates apoiados por 
Organizações Não Governamentais (ONGs) ou setores 
progressistas da Igreja Católica como o Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) ligado ao Conselho Nacional dos Bispos do 
Brasil, assim também como o debate de outros interessados 

6.3.6. A redemocratização e 
a cidadania indígena na 

Constituição de 1988 
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como “a participação de representantes da agência 
indigenista, de assessorias das forças armadas, de uma 
articulação da região amazônica e de lobistas das 
mineradoras”  ·,fizeram da questão indígena um grande 
debate. 

A busca por garantia dos direitos do indígena e a 
manutenção da ordem e da soberania brasileira estava em 
pauta na constituinte, de ambos os lados parecia óbvio que o 
Brasil era multicultural, ou seja, “a coexistência de várias 
culturas dentro de uma mesma 
sociedade”(Todorov,2012:164) e que os grupos indígenas 
deveriam ser contemplados na nova Carta constitucional. 

 
O fim da tutela: 
A grande mudança desta Constituição frente ás anteriores 

foi a extinção da tutela que alargou os espaços de diálogo entre 
o Estado brasileiro e os grupos indígenas, uma mudança no 
foco da política indigenista que deixa de buscar a assimilação 
e passa a ter um papel de preservação. Os avanços podem ser 
sentidos pelo aumento de Terras Indígenas (TI) demarcadas, 
que segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA) são 
12,38% do território brasileiro e 21% da área total da 
Amazônia. 

A Constituição de 1988 está em consonância com as leis 
internacionais, das quais o Brasil é signatário como a 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre povos indígenas e tribais em países independentes 
assinada em 1989 e aprovada no Brasil pelo Decreto 143 de 
20/06/02 e promulgada no Decreto n°5.051 de 19/04/04 na 
qual a questão participativa é legitimada para a formulação de 
um Estado plural e democrático, e esclarece que a utilização do 
termo povos para denominar essas coletividades indígenas 
povos não “deverá ser interpretada no sentido de ter 
implicação alguma no que se refere aos direitos que possam 
ser conferidos a esse termo no direito internacional” 
(Convenção 169 Art1°) e a Declaração dos direitos indígenas 
da União das Nações Unidas (ONU) de 2007. Essa legislação 
possui um avanço no reconhecimento dos direitos desses 
povos e demonstra a visibilidade crescente alcançada por eles. 
Num contexto de redemocratização, o ponto principal dessa 
nova Carta é o fato de passar respeitar “sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições” (Constituição 1988 
artigo 231). O reconhecimento de plena capacidade civil 
desses povos, retirando a tutela proferida aos relativamente 
incapazes semelhante àquela empregada aos menores de 
idade civil e os órfãos, torna ilegal uma prática tutelar que 
conta do período colonial e institucionalizada no período 
republicano através do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e 
sua sucessora a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Os 
indígenas passam depois de 1988 a terem direito ao 
autogoverno de seus territórios, o direito à livre associação e a 
cidadania plena. 

 
Territórios indígenas segundo a Constituição de 1988. 

“Muita terra pra pouco índio?” 
 
 A preservação desses povos juntamente com seus 

territórios como nichos ecológicos passam a integrar a agenda 
de debates nacionais e internacionais, principalmente com o 
Brasil sendo sede da Conferência Mundial sobre Meio 
Ambiente (Eco 92). Levantada à questão de preservação 
ambiental houve um aumento na demarcação das terras 
indígenas e uma mudança de foco da política indigenista 
contando com o apoio da opinião pública internacional. 

O essencialismo e um discurso ligado à manutenção do 
meio ambiente como missão desses povos frente ao avanço 
desenvolvimentista é de suma importância para atender suas 
reivindicações e a retórica utilizada por eles, seus defensores 
e até no discurso do Estado que tem como interlocutor a 
FUNAI. É comum ouvirmos argumentações de líderes 

indígenas em defesas de seus territórios como povos ligados à 
natureza, a “mãe terra”, como se lhes fossem atribuída uma 
essência primitiva que os ligam ao território de uma forma 
diferente do resto da humanidade. Pois a questão territorial 
não é só geográfica, mas também não é salvadora. Eles estão 
ligados ao território pra a própria sobrevivência. Esses 
territórios indígenas têm que lhes garantir o sustento para sua 
reprodução física e cultural. O avanço econômico 
biossustentável deve ser uma preocupação de todos nós, não 
só dos “povos das florestas” que hoje ocupam as cidades 
também. Uma questão de parceria levaria o Estado brasileiro 
e os povos indígenas no conhecimento da biodiversidade 
amazônica que não se restringe a madeira, minérios e recursos 
hídricos. Segundo Manuela Carneiro da Cunha “há pelo menos 
umas 250 mil espécies vegetais, das quais cerca de 150 são 
bastante usadas como alimento; mas 95% da alimentação 
mundial repousa sobre apenas 30 espécies, o que torna a 
humanidade particularmente vulnerável, já que o 
aparecimento de novos vírus pode afetá-las e provocar a fome 
mundial. Daí decorre a importância estratégica fundamental 
de bancos genéticos e de sementes que permitam novos 
pontos de partida”.(Carneiro da Cunha,2012,pag:133) 

Assim a exploração deve ser feita pensando nos povos 
indígenas e na sua sobrevivência, mas também no destino do 
Brasil como nação. Utilizar o conhecimento acumulado por 
eles em prol de um desenvolvimento que nos engrandeça 
como uma nação pluriétnica, mas com destinos comuns. É 
necessário refletir que os povos indígenas não são 
naturalmente “guardiões” da natureza, seria ingênuo pensar 
assim. 

Eles preservam porque dependem dele, e daí a 
importância desses territórios serem em áreas contínuas e não 
em ilhas, para que sejam autossuficientes. Se o mundo está 
preocupado com a emissão de carbono e a conservação 
ambiental e vemos iniciativas como as do Fundo Global de 
Meio Ambiente, ligado ao Banco Mundial que compensam 
países que protelam a exploração imediata e temos cada vez 
mais criações de Reservas ambientais em áreas indígenas, é de 
suma importância acordos com povos indígenas para que haja 
um desenvolvimento econômico sustentável, para que a 
sobrevivência seja garantida de forma plena. 

A obrigatoriedade da participação direta dos povos 
indígenas em questões que lhes dizem respeito, garantindo os 
direitos de representação, autogoverno e consentimento 
prévio e informado, aumentou consideravelmente as 
associações indígenas como um meio de diálogo e de uma 
política dos movimentos indígenas. Logo, há o reconhecimento 
de uma cidadania hibrida na qual o indígena deve ter 
respeitado seu direito como ser humano, como brasileiro e por 
sua identidade étnica. Um dos pontos mais conflitantes são as 
questões dos recursos naturais em T.I. 

O direito sobre terras habitadas como povos originários é 
inquestionável, e sustenta-se numa tradição jurídica sólida. 
Frei Francisco de Vitória, considerado um dos fundadores do 
direito internacional, já no século XVI dizia que os indígenas 
eram verdadeiros senhores de suas terras, inclusive retirando 
do Papa a autoridade de atribuir a divisão da América entre 
portugueses e espanhóis. Apesar dos conflitos gerados desde 
então, e se instalar as “guerras justas” para civilizar, temos 
esse direito reconhecido em várias leis, como o Alvará de 1° de 
abril de 1680 ou a reforma pombalina de 1755, ou na proposta 
de José Bonifácio em “Apontamentos para a civilização dos 
índios do Brasil” apresentada a constituinte de 1823 que pedia 
“justiça, não esbulhando mais os índios, pela força, das terras 
que ainda lhes restam, e de que são legítimos senhores, pois 
Deus lh”as deu”. Assim segue durante o Império e República, o 
direito histórico dos indígenas a seus territórios. 

As representações dos indígenas presentes nos discursos 
da agencia indigenista em âmbito nacional demonstram uma 
visão como povos originários e tradicionais, tendo o 
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isolamento como autentico e primitivo contra a visão de 
aculturação e mistura vista como impura e ilegítima. Se o 
direito à terra é inquestionável o mesmo não se pode dizer dos 
recursos hídricos e minerais contida nela. Da mesma forma 
que necessita como já foi dito anteriormente de consulta 
prévia e informada dos povos diretamente relacionados, 
necessita também de aprovação do Congresso Nacional, uma 
vez que são terras da União (Constituição Federal Art. 231. 
Inciso III). Assim a disputa pelos recursos naturais tomam 
proporções internacionais como vimos nos casos da 
hidrelétrica de Belo Monte no Pará e de Balbina no estado do 
Amazonas, ou a construção da Transamazônica, incompleta há 
40 anos. Sem falar das invasões em terras indígenas, 
exploração mineradora e intensos conflitos locais que tornam 
as regiões norte, centro-oeste e nordeste principal palco de 
violentas disputas pela terra e seus usos. Ao nos debruçarmos 
sobre as especificidades construídas historicamente, 
culturalmente, locais e globais podemos chegar à 
compreensão de processos complexos, saindo de uma noção 
de relações simples, de um imaginário de homogeneidade dos 

 povos indígenas para construções de contextos e 
estratégias políticas diversificadas. De acordo com as ações 
realizadas por esses povos nas relações que mantém com a 
sociedade circundante e com o Estado, poderemos alcançar o 
entendimento se estamos caminhando para uma política 
realmente indígena. Que será demonstrada através da 
administração de seus territórios e dos recursos naturais 
encontrados nesse território, na participação nas ações 
decisórias dos assuntos referentes a esses povos como reza a 
Constituição cidadã. 

Entre continuidades e rupturas procurarmos entender o 
processo entre a prática e as leis normatizadoras no âmbito 
nacional e internacional que regulam ou deveriam regular tal 
prática. E nesse árduo percurso de implantação da legislação, 
(lembrando que tal lei foi escrita em resposta a reivindicações 
prévias, num debate intenso sobre os direitos das populações 
indígenas), que saem questionamentos sobre o sujeito político 
de caráter coletivo que se constrói nessas articulações dos 
movimentos indígenas e o diálogo que mantém com o Estado. 

Podemos observar que ainda se perpetua a visão de 
imaturidade política e administrativa desses povos, mas a 
ambiguidade nas relações que mantém com os governos aos 
quais estão subordinados, sugere uma estratégia de 
negociação de acordo com seu estatuto jurídico em vigor 

Através da prática, das redes de relacionamentos formadas 
regionalmente é que se constroem os rumos dos movimentos 
indígenas. 

Atualmente as associações indígenas são a forma 
representativa mais expressiva desses povos junto ao Estado. 
A cooptação das associações indígenas por ONGs, a gerencia de 
recursos do Estado em diversas instâncias (municipal, 
estadual e federal), aprender usar a “máquina” burocrática 
para ter acesso à cidadania tão presente na Constituição, fazem 
desse modelo uma forma de apropriação da cultura não 
indígena por esses povos. Os convênios firmados entre 
diversos grupos e associações indígenas além de tornarem 
esses últimos dependentes desses recursos, fazem com que 
haja um afastamento dos objetivos de obtenção de autonomia 
pretendido no cerne dos movimentos indígenas. A atuação 
dessas associações, que além da representatividade também 
atuam, em alguns casos, administrando recursos de projetos 
específicos, como o Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) responsável pela saúde indígena 
e ligado ao Ministério da Saúde, demonstra uma nova relação 
com o Estado e com a sociedade civil. O treinamento para 
apreensão do funcionamento dessas instituições geralmente 
são feitos através das ONGs, que não devem ser destituídas de 
questões políticas. O aumento de associações indígenas é 
significativo nas últimas décadas: passando de 4 em 1984 para 
474 em 2004 segundo dados do ISA principalmente na 

Amazônia Legal (estados da região norte mais os estados do 
Mato Grosso, Tocantins e Maranhão) onde estão 262 dessas 
organizações refletindo a prioridade internacional de 
financiamentos nesta região. 

 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (PNGATI): 
Nesse contexto que em 5 de junho de 2012 que a 

presidente Dilma Rousseff instituiu através do Decreto 
n°7.747 a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas (PNGATI), um programa que conta com a 
participação do Ministério da Justiça, do Meio ambiente, a 
Fundação Nacional do Índio e representantes indígenas. As 
consultas englobam a proteção ambiental e territorial das T.I 
com especial atenção às áreas de sobreposição das terras 
indígenas com unidades de Conservação ambiental, pois a 
própria administração deve passar por consulta prévia e 
informada dos indígenas, o mesmo ocorre com os territórios 
etno educacionais criados pelo Ministério da Educação para 
atender ao Decreto n°6861 de 27/05/2009 que institui o 
direito de uma educação diferenciada preservando suas 
culturas, mas tendo acesso ao conhecimento universal 
acumulado pelo homem. Neste sentido podemos observar que 
a entrada no diálogo de diferentes esferas públicas, diferentes 
ministérios, e ONGs fazem das relações estabelecidas pelos 
indígenas, cada vez mais plurais, sejam pela diversidade étnica 
ou pela diversidade de atores locais com quem estabelecem 
relações que por muitas vezes se mostram conflitantes. A 
FUNAI deixa de ser o único canal de interlocução dos indígenas 
com o Estado brasileiro e os recursos vindos de outros 
ministérios e Fundações de fórum privado mostram a 
presença desses povos na vida política, econômica e cultural 
do país. Os movimentos indígenas objetivam uma mobilização 
da sociedade civil e do Estado para as demandas específicas 
como demarcação de terras indígenas, fiscalização para a 
manutenção desses territórios, escolas bilíngues, saúde 
diferenciada e principalmente a autonomia de gerir seus 
territórios. Em 2006 na Conferência Nacional dos povos 
indígenas obtiveram um documento com as propostas para 
uma política indígena onde através da auto representação e 
numa unidade “imaginada” onde as diferenças étnicas se 
fundem numa reafirmação frente ao “não índio” pretende-se 
uma autonomia e o fim real da tutela que não é jurídica, mas 
ainda real. Na abertura do documento em questão o discurso 
oficial da FUNAI (representante do Estado) é a de 
representação e participação real dos povos indígenas de 
acordo com a Constituição (Conferência Nacional dos Povos 
Indígenas contou com a participação de 900 delegados, 
representando 173 etnias indígenas). 

Segundo ainda o discurso oficial a tutela deverá ser 
mantida como sinônimo de proteção especial, mas com 
autonomia dos povos indígenas e com ações locais nas 
instancias estaduais e municipais, essas ações e a própria 
conferencia perpassa pela ideia de construção de uma” 
sociedade livre, justa e solidária” mas será que na prática 
representam efetivamente a diversidade vivenciada pelos 
povos indígenas? O PNGATI em suas consultas vai ouvir e 
respeitar suas vontades ou vão cumprir uma agenda formal 
prescrita na lei? Líderes do movimento indígena ao 
participarem do PNGATI ou da gestão de territórios etno 
educacionais ou de um Distrito sanitário Especial Indígena 
estão sendo ouvidos ou ouvintes? O Brasil é um país 
pluriétnico e a legislação deve contemplar essa diversidade 
étnica. Os indígenas contrariando todas as previsões do século 
passado chegaram ao futuro e dados recentes demonstram 
que nas últimas décadas do século XX houve um crescimento 
populacional significativo. 

Mas a sobrevivência digna desses povos em seus 
territórios, principalmente fora da Amazônia, alcançando a 
autogestão com base em seus recursos naturais e humanos, 
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sem depender de recursos externos, ainda se mostra 
deficitária tendo um longo caminho a ser percorrido. 

 
Conclusão: 
“No dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não 

haverá lugar para ninguém”. (Aílton Krenak. Líder do povo 
Krenak de Minas Gerais) 

 
Falamos anteriormente no direito de ocupação de 

território pelos indígenas como povos originários, mas o 
direito de ser indígena hoje vem da questão jurídica, como 
minorias dentro do Estado-nação. Os ideais de liberdade e 
igualdades nos remetem ao século XVIII principalmente com 
as primeiras Constituições escritas, como a francesa (1789) e 
a americana (1776). A ideia de que os indivíduos são sujeitos 
de direitos políticos e depois sociais e a inserção cada vez 
maior de diversos atores na esfera pública vem crescendo 
desde então e vemos da segunda metade do século XX em 
diante, através de movimentos sociais, o reconhecimento dos 
direitos das mulheres, dos deficientes físicos, dos gays, de 
grupos étnicos, entre outros. A Declaração dos Direitos 
Humanos no pós Segunda Guerra Mundial nos aproxima do 
direito natural desenvolvido na cultura Greco-romana, onde 
para o bem comum teriam leis que fazem parte da “natureza 
“humana como todos os homens terem direito a vida ou 
nascerem livres, assim todos sem exceção entram nos acordos 
societários das sociedades modernas ocidentais, e mesmo os 
excluídos encontram um palco para lutas em busca de seus 
direitos. Os indígenas por exemplo, são vistos pelo senso 
comum, como tendo privilégios e não direitos, uma vez que 
ainda não estão em relações de simetria com o Estado 
Brasileiro e com a sociedade circundante, mas vemos 
atualmente relações cada vez menos assimétricas e que a 
interlocução entre os indígenas e o Estado Brasileiro não é 
uma luta por poder mas uma negociação para uma convivência 
em busca do respeito mútuo. 

Os direitos indígenas dentro de uma perspectiva dos 
direitos humanos, ainda estão em construção. O 
individualismo iniciado no século XVIII, ocupa cada vez mais 
espaço nos debates do nosso século, mas qual o espaço das 
coletividades nesse mundo de diferenças particulares, onde 
todos são sujeitos de direitos? 

O maior desafio dos povos indígenas no século XXI são o de 
garantir seus direitos a saúde, educação diferenciada, a terra, 
representação e a manutenção dos direitos já adquiridos. 

O questionamento sobre suas identidades que voltam de 
forma intensa nesse momento seria uma maneira de destituí-
los de suas terras. 

A Constituição de 1988 versa mais sobre a questão 
territorial e do respeito à cultura indígena, mas deixa abstrato 
quem é esse indígena sujeito de direito (dos 7 parágrafos do 
artigo 231, seis falam de terra e um de recursos naturais). 

O conceito de cultura como algo construído e flexível como 
as encontradas em Max Weber e Fredrik Barth foram 
primordial para a resolução de processos de reconhecimento 
étnico que tiveram atuação de antropólogos. A FUNAI ainda 
tem como base a Lei 6001(19/12/1973), conhecido como 
Estatuto do Índio, ainda em vigor, o indígena é identificado por 
auto declaração e reconhecimento da sociedade circundante. 
O indígena é descrito conforme seu grau de contato: isolados, 
em vias de integração e integrados (artigo 4°). Resquícios de 
um pensamento positivista do início do século XX. Os 
processos de etno gêneses demonstram a capacidade de 
articulação política e apoiados pela legislação vão fortalecendo 
suas identidades como forma de garantia de suas terras e 
direitos diferenciados por educação e saúde. 

Os rumos da política indigenista que está se desenhando, 
tanto estatal como dos movimentos indígenas tem muitos 
desafios para que a aplicação do texto constitucional não seja 

somente retórica e o maior deles é entendermos que eles não 
são os outros. 

Pertencemos a uma história comum e isso é que nos traz 
unidade. Assim como outros segmentos da sociedade, os 
indígenas possuem o direito de organização e representação. 

Enfim, direito à cidadania e quiçá um dia contribuírem de 
forma efetiva para o desenvolvimento econômico do país e 
para sua sobrevivência que é a de todos nós. 

 
Questões 

 
01. (IF-AL - Professor – História – CEFET/2013) No 

processo crescente que levou à abolição dos escravos (1888), 
o Brasil passou a instituir uma legislação que iria culminar com 
a abolição. Em 1850 foi sancionada a Lei Euzébio de Queiróz 
(proibição do tráfico de escravos). Em contrapartida o império 
instituiu a Lei das Terras, que significou:  

(A) Objetivando regularizar os quilombos que existiam no 
Brasil, foi criada a Lei das Terras, dessa forma, os quilombolas 
poderiam permanecer nas terras ocupadas. 

(B) O império objetivava com a criação da LEI DAS TERRAS 
facilitar a aquisição de terras pelos negros libertos e dificultar 
para os imigrantes. 

(C) A Lei das Terras tinha o objetivo de restringir terras 
para os novos libertos e facilitar para os imigrantes. 

(D) Pensando em proteger os negros libertos, a Lei das 
Terras seria um arcabouço jurídico que protegeria todos os 
brasileiros. 

(E) Visando a aumentar os valores das terras, a lei foi 
criada dificultando, assim, a compra por parte dos libertos, 
favorecendo a permanência dos libertos como trabalhadores 
nas fazendas já existentes. 

 
02. (CESGRANRIO) “A América é uma mulher... Pelo 

menos assim ela aparece nas iconografias entre o século XVI e 
XVIII; o ventre opulento, o longo cabelo amarrado com 
conchas 

e plumas, as pernas musculosas, nus os seios. (...) A 
representação assim construída pelos europeus traduzia um 
discurso que tentava se impor como concepção social sobre o 
Novo Mundo: a América, como uma bela e perigosa mulher, 
tinha que ser vencida e domesticada para ser melhor 
explorada (...).” 

 
PRIORE, Mary Del. Imagens da terra fêmea: a América e 

suas mulheres. 
In: VAINFAS, Ronaldo (org.) A América em tempo de 

conquista. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. 
 
Desde o final do século XV, a Europa buscou dominar, 

domesticar e ocidentalizar essa “América mulher”. A 
ocidentalização, iniciada após a Conquista, resultou de um 
projeto colonizador que visou, além da exploração econômica, 
à imposição da cultura europeia e cristã no Novo Mundo. 

São ações que permitiram o sucesso desse processo de 
moldagem cultural da América, EXCETO a(o) 

  (A) catequese dos índios. 
  (B) imposição do idioma do colonizador ao colonizado. 
  (C) transposição para a América dos moldes ibéricos de 

organização político-administrativa. 
  (D) respeito aos valores culturais dos povos locais, 

facilitando, assim, as relações com os conquistadores e a 
aceitação das novas relações de produção e trabalho. 

  (E) estabelecimento de missões jesuíticas tanto na 
América portuguesa quanto na espanhola. 

 
03. (PUC-Rio) A conquista e a colonização europeia na 

América, entre os séculos XVI e XVII, condicionaram a 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Indigenismo 62 

formação de sociedades coloniais diversas e particulares. 
Sobre tais sociedades podemos afirmar que: 

I – Nas áreas de colonização espanhola, explorou-se 
exclusivamente a força de trabalho das populações 
ameríndias, sob a forma de relações servis, como a mita e 
a encomenda; 

II – Nas áreas de colonização portuguesa, particularmente 
nas áreas destinadas ao fabrico do açúcar, foi empregada, em 
larga escala, a mão de obra de negros africanos e/ou de 
indígenas locais; 

III – Ao norte do litoral atlântico norte-americano, área de 
colonização inglesa, houve o estabelecimento de pequenas e 
médias propriedades, nas quais se utilizou tanto o trabalho 
livre quanto a servidão por contrato; 

IV – Na região do Caribe, em áreas de colonização inglesa e 
francesa, assistiu-se à implantação da grande lavoura, voltada 
para a exportação e assentada no uso predominante de mão de 
obra de escravos africanos. 

 
Assinale a alternativa correta. 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
04. (ENEM) Na verdade, o que se chama genericamente de 

índios é um grupo de mais de trezentos povos que, juntos, 
falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos 
possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e 
olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre 
a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a 
profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito 
em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as 
futuras gerações, e o senso de que a felicidade individual 
depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de 
uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos 
indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção 
moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do 
atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se 
pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de 
“progresso”.  

AZZI, R. As razões de ser guarani-kaiowá. Disponível em: 
www.outraspalavras.net. Acesso em: 7 dez. 2012. 

 
Considerando-se as informações abordadas no texto, ao 

iniciá-lo com a expressão “Na verdade”, o autor tem como 
objetivo principal 

(A) expor as características comuns entre os povos 
indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. 

(B) trazer uma abordagem inédita sobre os povos 
indígenas no Brasil e, assim, ser reconhecido como especialista 
no assunto. 

(C) mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com 
a natureza, e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio 
ambiente e esses povos. 

(D) usar a conhecida oposição entre moderno e antigo 
como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como 
vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil. 

(E) apresentar informações pouco divulgadas a respeito 
dos indígenas no Brasil, para defender o caráter desses povos 
como civilizações, em contraposição a visões preconcebidas. 

 
05. (ENEM)  Coube aos Xavante e aos Timbira, povos 

indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico: 
a realização de sua tradicional corrida de toras (de buriti) em 
plena Avenida Paulista (SP), para denunciar o cerco de suas 
terras e a degradação de seus entornos pelo avanço 
do agronegócio. 

RICARDO, B.; RICARDO, F. Povos indígenas do Brasil: 2001-
2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006 (adaptado). 

 
A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a 

relação dos usos socioculturais da terra com os atuais 
problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões 
entre 

(A) a expansão territorial do agronegócio, em especial nas 
regiões Centro-Oeste e Norte, e as leis de proteção indígena e 
ambiental. 

(B) os grileiros articuladores do agronegócio e os povos 
indígenas pouco organizados no Cerrado. 

(C) as leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio 
ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista do meio 
ambiente. 

(D) os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos 
representados pelas elites industriais paulistas. 

(E) o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as 
terras indígenas dali sejam alvo de invasões urbanas. 

 
06. (Fuvest 2014) A colonização, apesar de toda violência 

e disrupção, não excluiu processos de reconstrução e recriação 
cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum 
crer que a história da conquista representa, para os índios, uma 
sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade 
cultural. A cultura xinguana – que aparecerá para a nação 
brasileira nos anos 1940 como símbolo de uma tradição estática, 
original e intocada – é, ao inverso, o resultado de uma história 
de contatos e mudanças, que tem início no século X d.C. e 
continua até hoje. 

Carlos Fausto. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2005.  

 
Com base no trecho acima, é correto afirmar que 
(A) o processo colonizador europeu não foi violento como 

se costuma afirmar, já que ele preservou e até mesmo 
valorizou várias culturas indígenas. 

(B) várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, 
mesmo com alterações, ao processo colonizador europeu, 
como a xinguana. 

(C) a cultura indígena, extinta graças ao processo 
colonizador europeu, foi recriada de modo mitológico no 
Brasil dos anos 1940. 

(D) a cultura xinguana, ao contrário de outras culturas 
indígenas, não foi afetada pelo processo colonizador europeu. 

(E) não há relação direta entre, de um lado, o processo 
colonizador europeu e, de outro, a mortalidade indígena e a 
perda de sua identidade cultural. 

 
07. (Fuvest 2013) 
 

 
Victor Meireles. Moema,1866 

 
Em seu contexto de origem, o quadro acima corresponde a 

uma; 
 
(A) denúncia política das guerras entre as populações 

indígenas brasileiras. 
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(B) idealização romântica num contexto de construção da 
nacionalidade brasileira 

(C) crítica republicana à versão da história do Brasil 
difundida pela monarquia. 

(D) defesa da evangelização dos índios realizada pelas 
ordens religiosas no Brasil. 

(E) concepção de inferioridade civilizacional dos nativos 
brasileiros em relação aos indígenas da América Espanhola. 

 
08. (Comvest 2013) A história de São Paulo no século XVII 

se confunde com a história dos povos indígenas. Os índios não 
se limitaram ao papel de tábula rasa dos missionários ou 
vítimas passivas dos colonizadores. Foram participantes 
ativos e conscientes de uma história que foi pouco generosa 
com eles.  

(Adaptado de John M. Monteiro, “Sangue Nativo”, em 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/sangue-
nativo. Acessado em 14/07/2013.)  

 
Sobre a atuação dos indígenas no período colonial, pode-se 

afirmar que: 
(A) A escravidão foi por eles aceita, na expectativa de sua 

proibição pela Coroa portuguesa, por pressão dos jesuítas. 
(B) Sua participação nos aldeamentos fez parte da 

integração entre os projetos religioso e bélico de domínio 
português, executados por jesuítas e bandeirantes. 

(C) A existência de alianças entre indígenas e portugueses 
não exclui as rivalidades entre grupos indígenas e entre os 
nativos e os europeus. 

(D) A adoção do trabalho remunerado dos indígenas nos 
engenhos de São Vicente contrasta com as práticas de trabalho 
escravo na Bahia e Pernambuco. 

 
09. (Vunesp 2012) Leia o texto para responder à questão 

04  
 
[Os tupinambás] têm muita graça quando falam [...]; mas 

faltam-lhe três letras das do ABC, que são F, L, R grande ou 
dobrado, coisa muito para se notar; porque, se não têm F; é 
porque não têm fé em nenhuma coisa que adoram; nem os 
nascidas entre os cristãos e doutrinados pelos padres da 
Companhia têm fé em Deus Nosso Senhor, nem têm verdade, nem 
lealdade a nenhuma pessoa que lhes faça bem. E se não têm L em 
sua pronunciação, é porque não têm lei alguma que guardar, 
nem preceitos para se governarem; e cada um faz lei a seu modo, 
e ao som da sua vontade; sem haver entre eles leis com que se 
governem, nem têm leis uns com os outros. E se não têm esta 
letra R na sua pronunciação, é porque não têm rei que os reja, e 
a quem obedeçam, nem obedecem a ninguém, nem ao paio filho, 
nem o filho ao pai, e cada um vive ao som da sua vontade [...j. 

(Gabriel Soares de Souza. Tratado descritivo do Brasil em 
1587, 1987.) 

 
Os comentários de Gabriel Soares de Souza expõem 
 
(A) a dificuldade dos colonizadores de reconhecer as 

peculiaridades das sociedades nativas. 
(B) o desejo que os nativos sentiam de receber orientações 

políticas e religiosas dos colonizadores. 
(C) a inferioridade da cultura e dos valores dos 

portugueses em relação aos dos tupinambás. 
(D) a ausência de grupos sedentários nas Américas e a 

missão civilizadora dos portugueses. 
(E) o interesse e a disposição dos europeus de aceitar as 

características culturais dos tupinambás. 
 
10. (UECE 2010) No Brasil, os europeus adotaram 

diferentes estratégias para tentar controlar os indígenas ao 
longo do período colonial. Sobre essas estratégias são feitas as 
seguintes afirmações:  

I. A presença de missionários cristãos encarregados da 
“conquista espiritual dos nativos” representou uma 
importante estratégia neste processo.  

 
II. O surgimento de uma disputa pela fé dos indígenas foi 

observado entre os padres vindos da Europa e os xamãs, 
líderes religiosos indígenas.  

 
III. Nessa disputa, os missionários católicos levaram 

vantagem e a Ordem Religiosa que mais obteve sucesso na 
tarefa de catequizar os índios foi a Ordem Franciscana.  

 
É correto o que se afirma  
(A) somente em II. 
(B) somente em I e III. 
(C) em I, II e III. 
(D) somente em I e II. 
 

Respostas 
 
01. Resposta: E 
A Lei de Terras, além de garantir a manutenção da 

propriedade nas mãos de grandes proprietários, visava 
direcionar a mão-de-obra liberta ou imigrante para o trabalho 
assalariado, evitando a fragmentação das terras em um 
modelo baseado na pequena propriedade. 

 
02. Resposta: D 
Os europeus, ao chegarem na América, entenderam seus 

habitantes como seres selvagens, desprovidos de cultura, de 
religião e de leis, estando portanto, entregues à barbárie, em 
sua visão. Por serem vistos como selvagens, os europeus 
mudaram os costumes dos grupos indígenas encontrados, 
tanto na América Portuguesa, quanto na América Espanhola, 
impondo sua língua e religião, e condenando aqueles que 
fossem contrários. 

 
03. Resposta: C 
A afirmativa I está incorreta por dizer que a mão de obra 

utilizada nas áreas de colonização espanhola era 
exclusivamente ameríndia, o que não é correto, pois houve a 
utilização de mão de obra de africanos escravizados em 
algumas regiões, como no Vice-Reino de Nova Granada. 

 
04. Resposta: E 
A intenção do autor é demonstrar o caráter civilizado das 

sociedades indígenas, que não são nem um pouco homogêneas 
como a palavra “índio” usada genericamente para definir 
qualquer indivíduo que pertença a um grupo indígena. 

 
05. Resposta: A 
O avanço da busca por terras cultiváveis para o plantio de 

soja, principalmente, tem entrado em conflito com grupos 
indígenas nessas regiões, que se recusam a abandonar suas 
terras, e muitas vezes acabam expulsos ou mortos em conflitos 
com fazendeiros.  

 
06. Resposta: B 
Durante muito tempo foi comum a ideia da Aculturação 

do indígena, ou seja, a perda de sua cultura e inserção na 
cultura nacional, descaracterizando o indivíduo como 
indígena. Esse ponto de vista tem mudado com o 
entendimento de que os povos indígenas brasileiros não 
“perderam” sua cultura, apenas tiveram de adaptá-la para 
garantir a sobrevivência, tanto de seus praticantes como de 
seus costumes. 
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07. Resposta: B 
Inspirado no poema “Caramuru”, do Frei Santa Rita Durão, 

o quadro retrata a morte de Moema, índia apaixonada por 
Caramuru que morre afogada ao tentar alcançar o barco no 
qual Caramuru retornava para Portugal, ilustrando através de 
uma metáfora a dependência do Brasil de Portugal. A imagem 
foi pintada no século XIX, quando temas da cultura nacional 
como o indianismo eram recorrentes nas artes como forma de 
reafirmação nacional, que buscava explicar as origens do 
Brasil através da mistura entre portugueses e indígenas, com 
a posterior adição do negro. Outra obra da época é o romance 
O Guarani, de José de Alencar, publicado em 1857. 

 
08. Resposta: C 
O auxilio prestado aos europeus por parte de muitos 

grupos indígenas foi bastante complexo e envolveu muitas 
razões políticas. Muitas vezes a aliança a um determinado 
grupo (bandeirantes, jesuítas, encomenderos) representava a 
oportunidade de eliminar um inimigo ou resistir aos processos 
de trabalho, conflitos e escravidão impostos. 

 
09. Resposta: A 
Ao tentar entender as sociedades nativas do Brasil sob o 

ponto de vista europeu, era impossível perceber as maneiras 
de organização social existentes, reduzindo-as à infantilidade 
ou barbárie. Essa análise prejudicou os povos indígenas, que 
foram vistos durante muito tempo como selvagens e pagãos, 
sem moral ou regras. 

 
10. Resposta: D 
A religião foi um fator extremamente importante no 

processo colonizador da América. Os padres da Companhia de 
Jesus, denominados jesuítas foram aqueles que tiveram 
participação mais expressiva na conquista religiosa, muitas 
vezes conflituosa devido à resistência na aceitação de uma 
nova religião por parte dos indígenas. 

 

 
 

A Fundação Nacional do Índio (Funai) 
 
Desde 1967, a Fundação Nacional do Índio (Funai) é o 

órgão indigenista oficial responsável pela promoção e 
proteção aos direitos dos povos indígenas de todo o território 
nacional. 

 
A criação da Funai no contexto da ditadura militar 
Embora projetada pelos intelectuais do CNPI para superar 

os antigos impasses do SPI, a Funai acabou por reproduzi-los. 
Sua criação foi inserida no plano mais abrangente da ditadura 
militar (1964-1985), que pretendia reformar a estrutura 
administrativa do Estado e promover a expansão político-
econômica para o interior do País, sobretudo para a região 
amazônica. As políticas indigenistas foram integralmente 
subordinadas aos planos de defesa nacional, construção de 
estradas e hidrelétricas, expansão de fazendas e extração de 
minérios. Sua atuação foi mantida em plena afinidade com os 
aparelhos responsáveis por implementar essas políticas: 
Conselho de Segurança Nacional (CSN), Plano de Integração 
Nacional (PIN), Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). 

 
A ação da Funai durante a ditadura foi fortemente marcada 

pela perspectiva assimilacionista. O Estatuto do Índio (Lei nº 

6.001) aprovado em 1973, e ainda vigente, reafirmou as 
premissas de integração que permearam a história do SPI. Por 
um lado, pretendia-se agregar os índios em torno de pontos de 
atração, como batalhões de fronteira, aeroportos, colônias, 
postos indígenas e missões religiosas. Por outro, o foco era 
isolá-los e afastá-los das áreas de interesse estratégico. Para 
realizar este projeto, os militares aprofundaram o monopólio 
tutelar: centralizaram os projetos de assistência, saúde, 
educação, alimentação e habitação; cooptaram lideranças e 
facções indígenas para obter consentimento; e limitaram o 
acesso de pesquisadores, organizações de apoio e setores da 
Igreja às áreas indígenas (M. Santilli, 1991). 

 
A estrutura do órgão 
O órgão foi concebido em bases semelhantes às do SPI. Até 

1991 se manteve vinculado ao extinto Ministério do Interior, 
que sempre exerceu grande ingerência sobre suas ações. Os 
presidentes nomeados entre as décadas de 1970 e 1980 eram, 
em grande maioria, militares ou políticos de carreira pouco ou 
nada comprometidos, e até mesmo contrários aos interesses 
indígenas. A administração foi centralizada em Brasília. Os 
postos indígenas foram mantidos e as inspetorias 
transformadas em delegacias regionais. Outras instâncias – 
ajudâncias, superintendências, administrações executivas, 
núcleos locais de apoio – foram criadas e extintas ao longo do 
tempo. A despeito destas modificações, a Funai se estruturou 
aos moldes do SPI, de modo mais ou menos centralizado, com 
grande rigidez burocrática, em três níveis espaciais: nacional, 
regional e local (Souza Lima, 2001). 

 
Apesar das irregularidades que levaram à extinção do SPI, 

seu quadro funcional foi transferido para a Funai. Com 
recursos escassos e mal contabilizados, a Funai continuou a 
operar, assim como o SPI, com profissionais pouco 
qualificados. Não se concretizou a proposta de se realizar 
planejamentos antropologicamente orientados, conduzidos 
por profissionais de formação sólida, bem pagos e 
comprometidos com o futuro dos povos indígenas. O órgão foi 
permeado, em todos os níveis, por redes de relações pessoais, 
clientelistas e corporativas, que remetem ao paternalismo e ao 
voluntarismo que dominaram o velho SPI. A criação da Funai 
foi marcada pela ineficiência, desinteresse e dificuldade de 
operação, o que levou o órgão a limitar sua intervenção a favor 
dos índios a situações altamente críticas, conflituosas e 
emergenciais, consequentes dos planos de colonização e 
exploração econômica que chegavam aos extremos do país 
(Oliveira, 2006; Souza Lima, 2002). 

 
A emergência da questão indígena no cenário nacional 
Neste contexto desfavorável, a questão indígena começou 

a emergir no cenário político nacional. A maior parte das 
organizações de apoio aos índios se estruturou na década de 
1970. Entre elas destaca-se: as comissões pró-índio (CPIs), as 
associações nacionais de apoio ao índio (ANAIs), o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), o Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI), a Operação Amazônia Nativa (OPAN), o 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) e o 
Núcleo de Direitos Indígenas (NDI). Estas duas últimas se 
juntaram para fundar o atual Instituto Socioambiental (ISA). 
Criadas por intelectuais e clérigos envolvidos com a questão 
indígena, estas entidades passaram a realizar importantes 
trabalhos como: o questionamento fundamentado às políticas 
oficiais, a interlocução entre índios e Funai, bem como a 
formulação de alternativas concretas para o indigenismo 
brasileiro (M. Santilli, 1991; Souza Lima, 2002). 

Na década de 1980, diversas manifestações indígenas 
passaram a ganhar visibilidade nacional. Também neste 
período começaram a se estruturar suas primeiras 
organizações formais de base comunitária ou regional. Em 
âmbito nacional foi criada a União das Nações Indígenas (UNI), 

7. As políticas públicas 
direcionadas aos povos 

indígenas. 
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que já não existe mais. Conheça as organizações indígenas 
compiladas pelo ISA. 

 
Os povos indígenas e o marco jurídico atual 
Com as mobilizações indígenas e das organizações de 

apoio, a Constituição de 1988 acabou por conferir um 
tratamento inédito aos povos indígenas. Pela primeira vez foi 
reconhecido seu direito à diferença (Art. 231), rompendo com 
a tradição assimilacionista que prevaleceu até então. Foi 
garantido o usufruto exclusivo de seus territórios 
tradicionalmente ocupados, definidos a partir de seus usos, 
costumes e tradições (Art. 231). A União foi instituída 
definitivamente como instância privilegiada das relações entre 
os índios e a sociedade nacional. Através do artigo 232, os 
indígenas e suas organizações foram reconhecidos como 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos, o que incentivou a expansão e a consolidação de suas 
associações. Para isso, foram definidos canais diretos de 
comunicação entre os índios, o Ministério Público e o 
Congresso Nacional. Com estas medidas, o conceito de 
“capacidade relativa dos silvícolas” (Código Civil, 1917), e a 
consequente necessidade do “poder de tutela” perderam 
validade e atualidade. Estas vitórias constitucionais 
precisariam, entretanto, ser regulamentadas e consolidadas 
politicamente. 

Em 1991, uma Comissão Especial foi instaurada para rever 
o Estatuto do Índio (1973) a partir do enfoque inovador da 
Carta de 1988. Foram abordados temas como: a situação 
jurídica dos índios e as responsabilidades assistenciais da 
Funai; os direitos de autoria e a propriedade intelectual; a 
proteção ambiental e a regulamentação do uso e exploração de 
recursos naturais; os procedimentos de demarcação de terras 
indígenas. A tramitação do projeto, entretanto, foi paralisada 
em 1994. 

 
A descentralização do indigenismo oficial 
No início da década de 1990, houve amplos debates acerca 

do papel do órgão indigenista oficial a partir do novo marco 
jurídico. O Ministério do Interior foi extinto e a Funai foi 
transferida ao Ministério da Justiça. Blocos parlamentares 
anti-indígenas propunham fechá-la, sem substituí-la por nada 
novo, o que provocaria um grande vazio administrativo. 
Mobilizações indígenas e organizações de apoio defendiam 
que a reestruturação do órgão fosse feita concomitantemente 
à aprovação do texto do Estatuto. Em 1991, o governo Collor 
realizou, por meio de decretos, uma ampla reforma das 
atribuições da Funai. As responsabilidades sobre saúde, 
educação, desenvolvimento rural e meio ambiente foram 
descentralizadas, e passaram a ser exercidas pelos Ministérios 
da Saúde, Educação, Desenvolvimento Agrário e Meio 
Ambiente. As ações extra-Funai decretadas por Collor 
tomaram rumos distintos e impactaram de modos 
diferenciados os povos indígenas do Brasil. Durante os anos 
FHC estas políticas passaram a adquirir contornos 
administrativos mais precisos. Algumas ONGs e associações 
indígenas passaram a participar ativamente do processo de 
implementação das políticas públicas. 

Com os decretos de 1991, a Funai, esvaziada em suas 
atribuições, passou a se concentrar nas políticas de 
regularização fundiária. Em 1996, o governo FHC modificou as 
regras para a demarcação de Terras Indígenas visando 
destacar a necessidade da participação indígena e o direito a 
contestação das partes afetadas (Decreto 1775/96, Portaria 
14/96). 

 
O desenvolvimento dos projetos participativos 
Também em 1996 passou a operar o Projeto Integrado de 

Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal 
(PPTAL), resultado da parceria entre a Funai e o Programa 
Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil – 

PPG7. Embora direcionado à demarcação de terras, o PPTAL 
se propôs a criar alternativas concretas e de longo prazo ao 
modelo tutelar. Sua proposta se baseou no estímulo ao 
controle social e à atuação indígena qualificada na estrutura da 
Funai e do Estado de modo mais abrangente. Em seu âmbito, a 
partir da experiência dos Wajãpi do Amapá, foi criado o 
modelo de “demarcação participativa”, que tem como 
premissa básica a parceria e a corresponsabilidade dos povos 
indígenas na formulação das políticas que lhes afetam 
diretamente. Neste modelo, a própria demarcação é tomada 
como apenas uma das etapa do processo mais abrangente de 
gestão sustentável das Terras Indígenas. Trata-se de uma 
proposta baseada no diálogo intercultural, que apenas se 
realiza enquanto política pública com o pleno envolvimento e 
concordância dos povos interessados (Mendes, 2002). 

A experiência inovadora do PPTAL estimulou a criação em 
2001 do Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI), 
desenvolvido no âmbito do Ministério do Meio Ambiente em 
parceria com o PP-G7. Este projeto é voltado ao financiamento 
de iniciativas de valorização cultural e desenvolvimento 
sustentável elaborados e geridos pelas populações indígenas e 
seus parceiros. 

 
A Funai e as novas demandas por reconhecimento 

indígena 
Em 2002, a ratificação pelo governo brasileiro da 

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre “Sobre Povos Indígenas e Tribais em Países 
Independentes” (1989) aprofundou a sustentação jurídica às 
demandas de povos antes tomados por aculturados e 
integrados, que atualmente reivindicam, em diversas regiões 
do Brasil, seus direitos indígenas diferenciados. Cada vez mais 
numerosas, estas reivindicações trazem novos desafios à 
atuação da Funai, responsável pela demarcação das Terras 
Indígenas no país.  

 
A valorização dos conhecimentos tradicionais 
Na virada do milênio, os conhecimentos indígenas e 

tradicionais passaram a ganhar destaque na agenda nacional e 
internacional. As discussões se concentram na criação e 
aprimoramento de mecanismos legais que impeçam que estas 
populações sejam expropriadas de seu rico patrimônio 
intelectual, produzido ao longo de gerações. O problema é 
evidente no caso dos conhecimentos associados à 
biodiversidade que têm sido alvo de inúmeros casos de 
biopirataria. Embora acordos internacionais como a 
Convenção da Diversidade Biológica e a Agenda 21, criadas no 
contexto da Eco-92, tenham destacado a urgência do 
problema, apenas em 2002 o Brasil iniciou, através de decreto 
presidencial (nº 4.339, de 22 de agosto de 2002), uma política 
nacional de biodiversidade, que, entretanto, precisa ser 
aprimorada em diversos aspectos (J. Santilli, 2000, 2002).  
Também neste âmbito e neste período, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), vinculado 
ao Ministério da Cultura, passou a realizar ações de proteção, 
valorização e salvaguarda do patrimônio cultural material e 
imaterial de povos indígenas e tradicionais. Estas ações 
decorrem do esforço de regulamentação da Constituição de 88, 
que em seus artigos 215 e 216 formaliza o valor imaterial dos 
bens culturais. No ano 2000 o decreto 3.551 instituiu os 
mecanismos oficiais de valorização e proteção do patrimônio 
cultural no Brasil. Estes instrumentos, entretanto, se 
encontram em fase inicial de consolidação e são alvo de 
pesquisas e debates entre especialistas. Até mesmo no campo 
internacional as propostas neste sentido são recentes. Data de 
2003 a Convenção da UNESCO para a “Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial”. 
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O desafio da consolidação do paradigma participativo 
Desde a Constituição de 1988 o indigenismo oficial passou 

por diversas e significativas mudanças, voltadas, de modo 
geral, ao reconhecimento e à valorização da diferença cultural. 
As políticas públicas direcionadas aos povos indígenas têm se 
tornado cada vez mais descentralizadas e realizadas no âmbito 
de diversos ministérios que atuam em parceria com agências 
de cooperação internacional e organizações não-
governamentais. A premissa elementar do conjunto das ações 
é o estímulo à participação e à co-responsabilidade indígena 
na gestão das políticas destinadas a eles. Entretanto, o sucesso 
destas políticas depende de sua plena consolidação jurídica e 
institucional em todos níveis, do local ao governo central. 
Afinal, o poder tutelar, o assistencialismo e o assimilacionismo 
ainda são uma realidade fortemente enraizada em diversas 
práticas do relacionamento entre o Estado e os povos 
indígenas. 

Em relação à consolidação jurídica deste novo momento, é 
notável que o Estatuto do Índio de 1973, de bases 
integracionistas, ainda esteja vigente. Entre 1991 e 1994, foi 
apresentada uma proposta de substituição ao texto que jamais 
foi votada pelo congresso. Em março de 2006, o governo 
federal criou a Comissão Nacional de Política Indígenista 
(CNPI). Em sua agenda, foi estabelecida a prioridade da 
atualização do Estatuto, com vistas a apresentar uma 
regulamentação integrada dos diversos temas da agenda dos 
povos indígenas: o patrimônio e os conhecimentos 
tradicionais, a proteção e a gestão territorial e ambiental, as 
atividades sustentáveis e o uso de recursos renováveis, o 
aproveitamento de recursos minerais e hídricos, a assistência 
social, a educação escolar e o atendimento à saúde 
diferenciados. Em julho de 2009, a proposta - construída com 
a participação de representantes indígenas – foi apresentada 
ao Congresso Nacional e aguarda votação. 

Neste contexto, o atual CNPI e a Funai tem a tarefa de 
articular e integrar o conjunto das ações estatais de defesa dos 
direitos indígenas, com vistas a promover o paradigma 
participativo e superar definitivamente seu papel tutelar. Com 
este objetivo, o órgão indigenista oficial têm realizado esforços 
para atualizar suas práticas e modos de funcionamento. 

 
Reestruturação da Funai 
Em fins de 2009, o governo Lula anunciou, por meio de 

decreto presidencial (nº 7.056, 28/12), um amplo plano de 
reestruturação da Funai, que pretende oferecer maior 
capacidade de atuação onde vivem os povos indígenas. As 
Administrações Executivas Regionais (AERs) e Postos 
Indígenas (PIs) foram substituídos por Coordenações Técnicas 
Locais e Regionais, formadas por técnicos qualificados, que 
passarão a desenvolver ações participativas junto aos povos 
indígenas envolvidos. Nesta estrutura, está planejada a criação 
de Conselhos Consultivos, nos quais os indígenas e as 
organizações parceiras participam diretamente na 
formulação, implantação e gestão das políticas públicas a eles 
destinadas. Além disso, está prevista a criação de 3,1 mil 
cargos a serem preenchidos até 2012. Esta nova estrutura 
pretende, conforme sua direção, superar os impasses 
históricos do órgão indigenista oficial. Apreensivos, diversos 
povos se posicionaram contra as mudanças e reclamaram de 
falta de consulta prévia prevista na Convenção nº 169 da OIT. 

 
Lista de organizações de apoio aos povos indígenas 
Segue uma lista de entidade de apoio aos povos indígenas, 

com um breve resumo de suas atividades: 
 
AMAZOÉ - Apoio Mobilizado ao Povo Zo'é e Outras Etnias 
A AMAZOÉ é uma associação civil sem fins lucrativos, 

apartidária e laica, formada a partir de 2003 por um pequeno 
grupo de indivíduos que têm dedicado vários anos de trabalho, 
convívio e suporte aos Zo’é. Pretendemos viabilizar formas 

alternativas e criativas de apoio a este povo indígena, tanto em 
aspectos logísticos e práticos, quanto pela carência de canais 
de divulgação e sensibilização pública para questões críticas, 
políticas indigenistas e situações dramáticas referentes aos 
chamados “índios isolados”: povos não-contatados, povos 
ocultos, autônomos ou “invisíveis”, como têm sido chamados 
os povos indígenas sem “contato regular” com o restante das 
sociedades nacionais. 

 
ANAI – Associação Nacional de Ação Indigenista  
A ANAI faz indigenismo aplicado na região Nordeste-Leste, 

a mesma área compreendida pelos estados "representados" 
pela organização indígena Apoinme – Articulação dos Povos 
Indígenas no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Seus 
ativistas intervêm em políticas públicas direcionadas para os 
povos indígenas da região nas áreas fundiária, de educação, 
saúde, sustentabilidade etc. Assessoram a Apoinme e 
organizações indígenas de caráter local na região, em especial 
na Bahia, em ações de formação política, de direitos indígenas 
e outros temas. Possui uma rede de disseminação de notícias 
sobre povos indígenas denominada ANAIND.  

 
CCPY  (Comissão Pró-Yanomami) 
Criada em 1978, a Comissão Pró-Yanomami (CCPY), 

originalmente denominada Comissão pela Criação do Parque 
Yanomami, é uma organização não-governamental brasileira 
sem fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos territoriais, 
culturais e civis dos Yanomami. Seu primeiro objetivo foi lutar 
pela demarcação da Terra Indígena Yanomami. Para isso, 
dedicou-se a uma longa e ampla campanha nacional e 
internacional de modo a informar e sensibilizar a opinião 
pública e pressionar o Estado brasileiro a efetuar a 
demarcação de uma área contínua e adequada às necessidades 
dos Yanomami. Depois de 13 anos desta campanha 
ininterrupta, a Terra Indígena Yanomami foi oficialmente 
demarcada em 1991 e homologada e registrada em 1992, 
garantindo, assim, a esse povo indígena o direito 
constitucional de usufruto exclusivo de quase 96.650 
quilômetros quadrados localizados no norte dos estados de 
Roraima e Amazonas. Uma vez garantida oficialmente a Terra 
Indígena Yanomami, a CCPY passou a concentrar-se em duas 
áreas fundamentais: saúde, retomando em 1991 um programa 
de assistência iniciado em 1981 (porém interrompido com a 
invasão garimpeira de 1987-89), e educação, com o fomento, a 
partir de 1995, de uma rede de escolas em três regiões do 
território yanomami no estado do Amazonas.  

 
CIMI – Conselho Indigenista Missionário 
“O Cimi é um organismo vinculado à CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil) que, em sua atuação 
missionária, conferiu um novo sentido ao trabalho da igreja 
católica junto aos povos indígenas. Impulsionados(as) por 
nossa fé no Evangelho da vida, justiça e solidariedade e frente 
às agressões do modelo neoliberal, decidimos intensificar a 
presença e apoio junto às comunidades, povos e organizações 
indígenas e intervir na sociedade brasileira como aliados (as) 
dos povos indígenas, fortalecendo o processo de autonomia 
desses povos na construção de um projeto alternativos, 
pluriétnico, popular e democrático.”  

 
COMIN – Conselho de Missão entre Índios 
O Conselho de Missão entre Índios (Comin) é um órgão da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Foi 
criado em 1982, com a finalidade de assessorar e coordenar o 
trabalho da IECLB com os povos indígenas em todo Brasil. Para 
atender este objetivo, o Comin se faz presente junto a alguns 
povos e comunidades indígenas, criando parcerias e dando 
apoio nas áreas da educação, saúde, terra, organização e auto-
sustentação. O Comin tem como princípio e compromisso 
apoiar as prioridades colocadas pelos povos e comunidades 
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indígenas, respeitando seu jeito de ser e sua cultura, 
trabalhando com eles e não por eles.  

 
CPI-AC (Comissão Pró-Índio do Acre) 
A Comissão Pró-Índio do Acre (CPI – AC) é uma 

organização não-governamental, indigenista, criada em 19 de 
fevereiro de 1979. Presente em 11 municípios, conta com três 
coordenações: educação, saúde, meio ambiente/agricultura.  
Desenvolve cursos de formação, assessora as aldeias, 
providencia documentação e publicação didática para 9 etnias, 
em 20 terras indígenas (Ashaninka, Kaxinawá, Arara, 
Manchineri, Apurinã, Jaminawa, Yawanawá, Kulina e 
Katukina). Além dessas atividades, realizadas no Acre, a CPI 
assessora programas voltados para as populações indígenas 
de outros estados.  

 
CPI-SP (Comissão Pró-Índio de São Paulo) 
A organização não-governamental Comissão Pró-Índio de 

São Paulo foi fundada em 1978 por um grupo de antropólogos, 
advogados, médicos, jornalistas e estudantes para defender os 
direitos dos povos indígenas frente às crescentes ameaças do 
regime ditatorial vigente naquela época. Nos seus 30 anos de 
existência, Comissão Pró-Índio de São Paulo tem atuado junto 
com índios e quilombolas para garantir seus direitos 
territoriais, culturais e políticos, procurando contribuir com o 
fortalecimento da democracia e o reconhecimento dos direitos 
das minorias étnicas.  

 
CTI  (Centro de Trabalho Indigenista) 
Fundado em 1979, o Centro de Trabalho Indigenista por 

meio dos programas atua diretamente com as comunidades 
indígenas – Guarani, Timbira, Terena, Vale do javari -, 
repassando recursos e assessoria técnica. Cada programa foi 
elaborado a partir de demandas locais identificadas em 
conjunto com os índios. O objetivo do trabalho é que as 
comunidades reduzam a dependência em relação ao Estado e 
a outras agências assistenciais, assumindo o controle de toda 
e quaisquer intervenções em seus territórios. Os programas 
significam ações continuadas e perfazem uma ou mais linhas 
temáticas, organizadas e viabilizadas por meio de projetos 
inter-complementares.  

 
Iepé (Instituto de Formação e Pesquisa em Educação 

Indígena)    
O objetivo central do Iepé é contribuir para o 

fortalecimento cultural e político e para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades indígenas que vivem no Amapá 
e norte do Pará, proporcionando-lhes assessoria especializada 
e capacitação técnica diversificada para que se organizem e 
possam enfrentar de forma articulada os desafios crescentes 
que se colocam hoje às suas comunidades e organizações, para 
a defesa de seus interesses. Partimos do pressuposto de que a 
consolidação de um movimento de articulação entre os grupos 
indígenas da região, em torno de questões de interesse 
coletivo, é também a melhor maneira de fortalecer suas 
organizações representativas frente aos seus interlocutores 
externos.   

 
INESC - O Instituto de Estudos Socioeconômicos  
É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, 

não partidária e com finalidade pública. Tem por missão: 
"Contribuir para o aprimoramento da democracia 
representativa e participativa visando à garantia dos direitos 
humanos, mediante a articulação e o fortalecimento da 
sociedade civil para influenciar os espaços de governança 
nacional e internacional". Criado em 1979, o Inesc atua, em 
todos os seus projetos, com duas principais linhas de ação: o 
fortalecimento da sociedade civil e a ampliação da 
participação social em espaços de deliberação de políticas 

públicas. Um de seus públicos-alvo são as populações 
indígenas situadas no Brasil.   

 
Instituto Socioambiental (ISA)  
Fundado em 22 de abril de 1994, o ISA incorporou o 

patrimônio material e imaterial de 15 anos de experiência do 
Programa Povos Indígenas no Brasil do Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação (PIB/CEDI) e o Núcleo de 
Direitos Indígenas (NDI) de Brasília. Ambas organizações de 
atuação reconhecida nas questões dos direitos indígenas no 
Brasil. O Atualmente o ISA possui quatro programas 
envolvidos diretamente com a defesa e a garantia dos povos 
indígenas situados no Brasil, bem como em projetos de 
formação e intervenção social em diversas áreas. Veja a seguir 
o resumo de cada um deles. Para maiores informações e 
detalhes de cada programa, entre nos links indicados.   

 
KANINDÉ (Associação de Defesa Etnoambiental) 
A Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé é uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 
sem fins lucrativos, fundada em 15 de novembro de 1992, por 
um grupo de pessoas que trabalhavam com o povo indígena 
Uru-eu-wau-wau e na defesa do meio ambiente, em Rondônia. 
Entre as principais atividades desenvolvidas, desde a sua 
criação, destaca-se as ações de vigilância e fiscalização da 
Terra Indígena Uru-eu-wau-wau e do Parque Nacional de 
Pacaás Novos, a assessoria às organizações indígenas, laudos 
de impacto ambiental, Diagnóstico Etnoambiental 
Participativo em Terras Indígenas, avaliações ecológicas 
rápidas, educação ambiental, elaboração de projetos e 
acompanhamento de políticas públicas.  

 
OPAN (Operação Amazônia Nativa)  
O apoio da ONG Operação Amazônia Nativa (Opan) aos 

Enawenê-Nawê tem como objetivo promover ações 
indigenistas nas áreas de saúde, educação, economia e 
controle do território. Em 1995, teve início um processo de 
alfabetização na língua nativa, que tem como marca diferencial 
não ser acompanhado da criação de um espaço escolar 
definido. Mais recentemente, por solicitação expressa dos 
Enawenê-Nawê e levando-se em conta o processo de 
intensificação do contato, foi iniciado o ensino da língua 
portuguesa e de aritmética, além do trabalho sistemático de 
discussão sobre aspectos políticos, econômicos e 
epidemiológicos da região e do País. Para a defesa de suas 
terras, a Opan desenvolve, junto com os Enawenê-Nawê, um 
programa de fiscalização dos limites do território e o 
monitoramento do entorno. No campo da economia, buscou-
se ampliar a produção interna por meio do plantio de 
castanheiras e da introdução de outros cultivares. Em parceria 
com o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e sob a direção da 
antropóloga Virgínia Valadão, a Opan viabilizou a realização 
do vídeo Yãkwa, o banquete dos espíritos.  

 
PORTAL KAINGANG 
É um espaço de divulgação da cultura e dos direitos do 

povo Kaingang que se encontram espalhados em todos os 
estados da região sul e sudeste no Brasil. Foi criado e é 
mantido pelos indigenistas e pesquisadores  Juracilda Veiga e 
Wilmar da Rocha D'Angelis.    

 
Projeto Vídeo nas Aldeias 
O Projeto Vídeo nas Aldeias promove, há 14 anos, o 

encontro do índio com sua imagem. A proposta é tornar o 
vídeo um instrumento de expressão das identidades 
indígenas, refletindo suas visões sobre si mesmos e sobre o 
mundo.  Ao equipar as comunidades indígenas com aparelhos 
de vídeo, o projeto estimulou o intercâmbio de imagens e 
informações entre os povos. A formação de documentaristas  
indígenas foi feita, inicialmente, de aldeia em aldeia, 
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produzindo registros para uso interno. Hoje, através de 
oficinas nacionais e regionais, eles aprendem e discutem 
juntos como falar de sua realidade para o seu povo e para o 
mundo.  

 
URIHI - Saúde Yanomami 
A URIHI - Saúde Yanomami é uma organização não-

governamental brasileira que tem por objetivos institucionais 
apoiar os índios Yanomami e promover a defesa dos seus 
direitos coletivos, especialmente o seu direito à saúde. A 
organização prestou assistência à saúde de 50% da população 
Yanomami residente no Brasil, no período de janeiro de 2000 
a julho de 2004, através de convênio com a FUNASA.  

 
Projeto Trilhas De Conhecimentos: Ensino Superior Indígena  
O Projeto Trilhas de Conhecimentos - o ensino superior de 

indígenas no Brasil, teve início em fevereiro de 2004 e visa dar 
suporte ao etnodesenvolvimento dos povos indígenas no 
Brasil, através de sua formação no ensino superior.    

 
Programa Parakanã - Propkn  
É uma ação indigenista junto aos índios Parakanã – Awaete 

(autodenominação) desenvolvida através de um convênio 
firmado entre a ELETRONORTE e FUNAI como forma 
mitigadora dos impactos ambientais e sociais provocados pela 
instalação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí pertencente a 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – 
ELETRONORTE. Com a formação do lago, devido a construção 
da barragem, parte da Terra Indígena Parakanã ficou 
submersa. O PROPKN foi elaborado por uma equipe 
multidisciplinar, com participação da FUNAI e ELETRONORTE, 
com os objetivos abaixo descritos e com previsão de duração 
por 25 anos a partir de 1988.  

 
Programa Waimiri-Atroari 
Sob a denominação de Programa Waimiri Atroari iniciou-

se, em 1988, uma ação indigenista junto à comunidade 
indígena conhecida como Waimiri Atroari - habitante ao norte 
do Amazonas e sul de Roraima -, com o objetivo de oferecer-
lhes condições de melhor enfrentar as dificuldades do 
relacionamento com a sociedade brasileira e atenuar os 
impactos dos empreendimentos econômicos que atingem o 
seu território tradicional. Coube à Eletronorte propor esta 
ação indigenista, como forma de atenuar os impactos 
provocados pela interferência do reservatório da UHE Balbina 
nas terras dos Waimiri Atroari, e que objetiva mitigar grande 
parte dos problemas provocados pela ação do Estado e de 
empresas privadas na vida dos Waimiri Atroari.  

 
Núcleo de Políticas Públicas para os Povos Indígenas 
O Núcleo de Políticas Públicas para os Povos Indígenas 

(NPPPI) da SMDHSU (Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Segurança Urbana) é uma estrutura administrativa 
voltada à abertura de espaços interétnicos e dialógicos que 
orientem a gestão de políticas públicas pautadas pela escuta 
tecnicamente qualificada, pelo respeito à diferença à luz da 
legislação vigente, especialmente a Constituição Federal de 
1988, o Decreto nº 5.051/2004 que ratifica a Convenção nº 
169/1989 da Organização Internacional do Trabalho, a 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e os avanços 
expressos na Lei Orgânica de Porto Alegre e nos diversos 
instrumentos normativos do país. 

As ações desenvolvidas pelo NPPPI são pautadas por três 
eixos: a visitação continuada dos coletivos e áreas de vida 
indígenas, visando à realização de reuniões com lideranças 
(caciques e xamãs), especialistas (anciãos, professores 
bilíngues, agentes de saúde, entre outros) e comunidades 
indígenas; o acompanhamento de programas e políticas 
voltados aos povos indígenas, especialmente no âmbito 
municipal; e a formulação de projetos de políticas públicas 

visando à promoção, proteção e qualidade de vida dos povos 
indígenas, sempre considerando outras esferas 
governamentais e não governamentais e suas competências e, 
principalmente, as formas autônomas de organização indígena 
que orientam todo esse processo. 

 

 
 
A população indígena é formada por diferentes povos com 

hábitos, costumes e línguas distintas. Atualmente o rápido 
avanço tecnológico tem permitido a aproximação entre os 
índios que ainda vivem em reservas e o restante da população. 
O contato com os meios de comunicação, especialmente a 
televisão, o telefone e a internet, colabora na busca pela adoção 
de um novo estilo de vida e na perda de antigos valores.  

Há cerca de quatro anos, foi destaque na imprensa nacional 
e estrangeira a história de índios suruís que vivem na reserva 
indígena Sete de Setembro, na divisa entre os Estados de 
Rondônia e Acre, fazendo uso das novas tecnologias para 
defender a terra na qual eles vivem do desmatamento. Com a 
ajuda de GPS, eles passaram a monitorar a posição de 
madeireiros ilegais. Os dados são enviados para autoridades 
competentes, como Polícia Federal e Fundação Nacional do 
Índio (Funai), para que as providências cabíveis sejam 
tomadas. Foi quando os arcos e flechas deixaram de ser as 
únicas ferramentas de defesa do território, e as novas 
tecnologias passaram a fazer parte do dia a dia de muitas 
tribos indígenas.  

A proximidade das comunidades indígenas aos centros 
urbanos faz com que os índios acessem os instrumentos 
disponíveis das tecnologias de informação e comunicação, 
trazendo esses recursos e os incluindo no seu dia a dia e nas 
suas relações de sociabilidade. Essas mídias são adaptadas não 
levando em conta o fazer dessa comunidade, ou seja, a 
formação do povo. Muitas crianças e jovens são expostas desde 
cedo à televisão e à internet, o que pode ser considerado 
natural para quem vive nas fronteiras culturais. O problema é 
que grande parte destas crianças só tem acesso às produções 
culturais do ocidente. O conhecimento produzido pelos povos 
indígenas, nestes espaços que se constituem com as novas 
tecnologias, fica do lado de fora. Por outro lado, essas mídias 
tem servido para dar visibilidade e ‘guardar’ a história e a 
memória da comunidade indígena, dentro de recursos 
tecnológicos que atraem o olhar do índio e também que fazem 
com que os mesmos sintam-se incluídos no mundo, pois a 
cultura deles também é difundida para a sociedade. 

 
Os índios e a tecnologia 
 Guardadas as devidas proporções, assim como nas outras 

regiões do mundo, do Brasil e da Amazônia, as tecnologias 
invadiram o dia a dia das pessoas, seja pela mera cópia de um 
cd pirata, seja pelos aparelhos sofisticados que passaram a 
fazer parte da vida pessoal e profissional dos indivíduos na 
contemporaneidade. Da mesma maneira, os índios foram 
atraídos pelos encantos desses aparatos tecnológicos, levado 
pela proximidade de suas aldeias, assim como sua inserção no 
convívio com as cidades urbanas. Esse contato com as mídias 
foi incorporado à cultura indigena. Hoje é comum encontrar 
nas comunidades Indígenas aparelhos de TV, filmadoras, 
DVDs, rádios, telefones celulares, câmeras e computadores. 
Algumas populações indígenas passaram a utilizar e consumir 
produtos dessa sociedade informacional. Não que isso seja um 
crime, pelo contrário, pode representar uma oportunidade de 
“capturar” as informações, os relatos e socializá- los de vez os 
conhecimentos e a cultura indígena não somente para os 
índios mais jovens, mas com toda a sociedade que 

8. A influência da tecnologia 
na modificação de valores 

culturais indígenas. 
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desconhecem a riqueza dos primeiros habitantes do Brasil. O 
jovem Suruí transita por outros espaços e se constitui também 
em outras identidades, já que ele pode ser um eleitor, um 
estudante, pode receber uma bolsa assistencial do governo, ter 
um número de celular, possuir um MP3, conviver com jovens 
da sociedade envolvente. Portanto, se essa tecnologia é uma 
realidade e adentrou a vida dos índios Suruí, é preciso conciliar 
sua utilização com as tradições do povo, do mesmo modo que 
deve ser aplicada como recurso didático na educação, levando 
em conta a memória e história do povo indígena. 

Durante muito tempo acreditou-se que os meios de 
comunicação eliminariam os vestígios das tradições 
populares, que a sociedade seria toda homogênea em uma 
única e grande cultura.  

Nem sequer pode-se atribuir aos meios eletrônicos a 
origem da massificação das culturas populares. Esse equivoco 
foi apropriado pelos primeiros estudos sobre a comunicação, 
segundo os quais a cultura massiva substituiria o culto e o 
popular tradicionais (CANCLINI, 2000, p. 255).  

É interessante destacar que a noção de popular é reforçada 
nas mídias ainda levando em conta uma lógica de mercado, ou 
seja, a mídia tem um papel central já que as pessoas 
necessitam do seu discurso para que possam construir o 
sentido social da realidade. E não é diferente com a 
comunidade ìndigena Suruí que passa compreender como 
importante ter sua história e tradições serem narradas pelos 
diversos meios de comunicação. A mídia, neste sentido, não é 
apenas um suporte tecnológico, mas uma instituição 
responsável por criar uma lógica de mundo, muitas vezes, não 
muita clara, mas que exerce sentido na vida humana, pois 
influencia as relações sociais ou até cria novas formas de 
sociabilidade. 

Hoje, a imagem midiática começa na primeira idade das 
crianças e vai até o fim da sua vida, ditando as intenções 
daqueles que trabalham para construir esses sentidos, sejam 
produtores anônimos ou ocultos: no despertar pedagógico da 
criança, nas escolhas econômicas e profissionais do 
adolescente, nas escolhas tipológicas (a aparência) de cada 
pessoa, até nos usos e costumes públicos ou privados, às vezes 
como “informação”, às vezes velando a ideologia de uma 
escolha ou persuadindo os comportamentos. As crianças 
começam a desenvolver algumas lógicas de pensamento a 
partir de uma programação televisiva. 

Muitas crianças indígenas, mesmo vivendo com suas 
famílias, bem cedo são expostas à escola ocidental, à televisão 
e até mesmo à internet, o que é natural para quem vive nas 
fronteiras culturais. O problema é que grande parte destas 
crianças só tem acesso às produções culturais do ocidente. O 
conhecimento produzido pelos povos indígenas, nestes 
espaços que se constituem com as novas tecnologias, fica do 
lado de fora. Ainda que existam sociedades isoladas dentro da 
Amazônia, no Brasil, lembra a antrópologa Ivânia Neves, a 
maioria dos povos indígenas mantém relações efetivas com a 
sociedade envolvente. Já estabelecem, portanto, uma fronteira 
cultural com as instituições ocidentais (igreja, escola, 
televisão, rádio, secretarias públicas, ONGs, entre outras). 
Nascidas dentro deste cenário, a grande maioria das crianças 
indígenas vive hoje nestas fronteiras. Historicamente, o início 
do contato entre as sociedades indígenas e as instituições 
ocidentais, além de terem resultado na morte de milhares de 
índios, quer seja por processos de violência, quer seja por 
questões de saúde, representa quase sempre uma grande 
desestruturação política e cultural para estas sociedades. Este 
contato, no entanto, uma vez realizado estabelece uma nova e 
irreversível ordem para as sociedades indígenas. Se as 
gerações mais velhas não dominavam a língua portuguesa, 
hoje, na realidade de muitas sociedades, o que se observa é o 
fato de que as crianças falam apenas a língua portuguesa. Não 
podemos perder de vista que existem grupos indígenas que 
não falam mais uma língua tradicional. 

Ao se trabalhar a questão da tecnologia deve-se levar em 
conta que seus avanços produzem transformações na 
experiência cotidiana, estabelecendo novas relações de 
sociabilidade 

É interessante destacar que algumas experiências já vem 
sendo realizadas com resultados positivos com relação a 
inserção dos índios no mundo digital. Desde 1987 vem sendo 
realizado o projeto denominado Vídeo nas Aldeias, na área de 
produção audiovisual indígena no Brasil, com o objetivo de 
apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas 
identidades e seus patrimônios territoriais e culturais, por 
meio de recursos audiovisuais (www.videonasaldeias.org.br). 
O uso do vídeo permite que as comunidades indígenas 
selecionem e fortaleçam manifestações culturais que elas 
desejam tanto conservar para as futuras gerações quanto 
apresentar como parte de sua identidade. Ele é um 
instrumento adaptado a formas tradicionais de produção e 
transmissão cultural apoiado na força da palavra e na memória 
oral (www.videonasaldeias.org.br). O Vídeo nas Aldeias surgiu 
como proposta das atividades da ONG Centro de Trabalho 
Indigenista, como um experimento realizado por Vincent 
Carelli entre os índios Nambiquara, depois abrangendo outras 
aldeias brasileiras. Hoje o projeto criou um importante acervo 
com mais de 70 filmes sobre os povos indigenas no Brasil. 

A utilização das mídias também passa na concepção dos 
índios como instituições importantes de divulgação de 
identidades e de visibilidades. É interessante destacar que os 
indivíduos e as formas de relação entre eles são alimentadas 
pela mídia porque a maior parte dos conhecimentos acerca do 
mundo, dos modelos de papel, dos valores e dos estilos de 
comportamento chega à mente humana não pela experiência 
direta do mundo físico e das relações com os outros, mas cada 
vez mais pela mediação dos meios de comunicação. E diversas 
questões passam a habitar a mente humana, a partir da 
discussão por esses meios. Esses meios se tornam 
fundamentais como suportes de inclusão e exclusão sociais e 
de controle das coisas que acontecem no mundo (COSTA, 
2010, p. 62). 

Com o surgimento da Internet e seus adventos, o homem 
se deparou com um espaço que antes era difícil de imaginar: 
um lugar onde pudesse exprimir suas Universidade Federal de 
Pernambuco - Núcleo de Estudos de Hipertexto e Tecnologias 
na Educação - 12 - ideias, pensamentos, opiniões, sua vida 
cotidiana, e ao mesmo tempo, um lugar onde tudo isso poderia 
ser visto. 

Dessa maneira, uma perspectiva onde a cultura ocidental 
ainda se sobrepõe sobre a indígena, é possível hoje utilizar os 
recursos tecnológicos em benefício da comunidade, pois eles 
abrem novas possibilidades, principalmente no sentido de que 
podem servir também para atrair e seduzir o mundo indígena, 
ou seja, contando a história e memória do povo nos artefatos. 
Não é possível excluir esses recursos, mas é possível adaptá-
los para que sejam utilizados como instrumentos para 
comunidade, já que eles podem produzir o mundo deles e 
divulgá-los para sociedade como um todo. 
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O estudo da população de uma área qualquer deve se 

iniciar pelas informações quantitativas básicas, ou seja, os 
valores de sua população relativa, esta também denominada 
de densidade demográfica. A população absoluta corresponde 
ao número total de habitantes de uma determinada área. 
Trata-se de uma informação importante, uma vez que através 
dela pode-se ter uma ideia de um eventual mercado de 
consumo, ou da disponibilidade de mão-de-obra na região, ou 
ainda da necessidade e do porte dos investimentos 
governamentais para o conjunto da população. Quando uma 
certa porção do espaço apresenta uma elevada população 
absoluta, é considerada uma área populosa, o Brasil apresenta 
atualmente (2011) uma população de 194.227.984 habitantes. 
Essa quantia faz do país a quinta nação mais populosa do 
planeta, ficando atrás apenas da China e Índia, Estados Unidos 
e Indonésia, respectivamente. O Brasil é um país populoso, 
porém, é uma nação pouco povoada, com baixo índice de 
densidade demográfica. A densidade demográfica é o 
resultado da divisão da população de um determinado lugar 
por sua extensão territorial. São 194.227.984 pessoas em uma 
extensão territorial de 8.547.403,5 km², apresentando 
aproximadamente 22,72 habitantes por Km2, bem distante dos 
881,3 habitantes por Km2 de Bangladesh. 

No Brasil, o instrumento de coleta de dados demográficos 
é o recenseamento ou censo. O órgão responsável pela 
contagem da população é o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), que realiza a pesquisa por meio de 
entrevistas domiciliares. O conhecimento quantitativo da 
população é de fundamental importância, pois esses dados 
possibilitarão a realização de estimativas sobre mercado de 
consumo, disponibilidade de mão de obra, além de 
planejamentos para a elaboração de políticas públicas 
destinadas à saúde, educação, infraestrutura, etc. O primeiro 
censo demográfico realizado no Brasil foi em 1872, nessa 
ocasião a população totalizava 9.930,478 habitantes, em 1900 
era de 17.438.434, já em 1950 a população era de 51.944.397, 
no ano 2000 a quantidade de habitantes do Brasil registrada 
foi de 169.590.693. Conforme estimativas do IBGE, a 
população brasileira em 2050 será de aproximadamente 260 
milhões de pessoas, apresentando um aumento populacional 
de quase 67 milhões de habitantes em relação à população 
atual. 

Em razão do constante aumento populacional ocorrido no 
Brasil, principalmente a partir da década de 1960, 
intensificando-se nas últimas décadas, o país ocupa hoje a 
quinta posição dos países mais populosos do planeta, ficando 
atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. De 
acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população brasileira atingiu a marca de 190.755.799 
habitantes. 

No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal 
responsável pelo aumento populacional, já que os fluxos 
migratórios ocorreram de forma mais intensa entre 1800 e 
1950. Nesse período, a população brasileira totalizava 
51.944,397 habitantes, bem longe dos atuais 190.755.799. 

A população relativa, ou densidade demográfica, 
corresponde à relação entre o número de habitantes de uma 
determinada área e sua extensão territorial. É obtida através 
da divisão da população absoluta pela área territorial. Diz-se 
que uma área é povoada quando apresenta uma elevada 
densidade demográfica; quando sua densidade é muito baixa, 
diz-se que é um vazio demográfico. A taxa de população 
relativa do Brasil coloca-o entre os países menos povoados do 

planeta. É importante ressaltar que a densidade demográfica é 
um dado que nos fornece a distribuição teórica, e não real, da 
população pelo país. Entretanto, quando a densidade 
demográfica é alta, como a de alguns países europeus ou de 
leste-sudeste asiático, pode-se supor que ela se aproxime 
bastante da realidade. Isso porque alguns desses países têm 
pequena extensão territorial e, consequentemente, 
disponibilidade mínima de espaço, ocorrendo, assim, uma 
ocupação mais homogênea de todo o território. 

Se a densidade demográfica é baixa, como no caso do 
Brasil, Canadá e outros países, a situação efetiva da 
distribuição da população pode ou não coincidir com o índice 
de população relativa. A população relativa do Brasil é reflexo 
de sua grande extensão territorial, e a baixa densidade 
demográfica não retrata a realidade nacional. Isso porque a 
população está muito mal distribuída: cerca de 90% dela se 
concentram próximo ao Oceano Atlântico, numa faixa que 
raramente ultrapassa 600km de largura. 

 
A Distribuição da População Brasileira 
 
O início e a evolução do povoamento do território 

brasileiro pelos portugueses teve um caráter marcadamente 
periférico. Um dos fatores responsáveis por isso foi o interesse 
mercantilista da época; visava-se apenas à exploração 
imediata das riquezas coloniais, sem preocupação com a 
colonização definitiva. As poucas cidades e vilas, assim como 
todas as áreas agrícolas, concentravam-se na costa atlântica, 
elo de união com a Metrópole. O Tratado de Tordesilhas, que 
estabelecia os limites dos territórios na América entre 
Portugal e Espanha, foi sendo gradativamente desrespeitado. 
Durante os séculos XVII e XVIII, com as bandeiras, a mineração, 
a penetração pelo vale do rio Amazonas e a expansão da 
pecuária no vale do São Francisco e o sertão do Nordeste, 
ocorreu o maior povoamento do interior. Formaram-se, na 
verdade, “ilhas” de povoamento, pois a maior parte da 
população ainda continuou próxima ao litoral. 

No final do século XIX e início do século XX, tivemos a fase 
de exploração da borracha na Amazônia, que, embora tenha 
durado pouco tempo, no Sudeste, ocorria a “marcha do café”, 
propiciando o avanço da povoação para o interior do estado de 
São Paulo e norte do Paraná. Após a segunda Guerra Mundial, 
e principalmente durante o governo de Juscelino Kubtschek 
(1956-1960), ocorreu um grande desenvolvimento industrial 
no Sudeste. Essa industrialização, que se estende até hoje, tem 
atraído contingentes populacionais de todas as outras regiões.  

 
População por município em 2010 
 
A população brasileira é muito desigualmente distribuída 

no território, com um forte contraste entre litoral e interior, o 
primeiro é densamente povoado, enquanto o último é muito 
menos ocupado. Esse contraste reflete os efeitos do processo 
de processo de colonização e assentamento do território que 
foi feito, basicamente, a partir do litoral para o interior, de leste 
a oeste e, secundariamente, de sul para norte. 

Até as áreas de concentração têm ocupação desigual: 
mesmo em estados com grandes contingentes populacionais 
grandes lacunas aparecem, e apenas São Paulo, o Paraná, Rio 
de Janeiro, Sergipe e Alagoas estão com seu território ocupado 
de maneira quase contínua. 

No resto do país, a distribuição da população está 
relacionada com redes de transportes, vias navegáveis (na 
Amazônia) e rodovias: pode-se seguir no mapa, marcado pelas 
sedes dos municípios, as principais rodovias amazônicas 
(BR364 Cuiabá-Porto Velho, BR163 Cuiabá-Santarém, BR010 
Brasília-Belém, BR230 Transamazônica). 

9. Noções de demografia dos 
povos indígenas. 
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Malha municipal - Área dos municípios 
Causa e consequência desses contrastes de povoamento, as 

diferenças entre os municípios são enormes, se os menores são 
semelhantes aos seus equivalentes europeus, outros são do 
tamanho de países do velho continente. Entre o menor, Santa 
Cruz de Minas (Minas Gerais, 3,6 km2) e o maior, Altamira 
(Pará, 159.533km2), a proporção é demais de 1para 44.000. 
Quatro municípios, todos localizados na Amazônia 
ultrapassam os 100000 km2(a área sua combinada é quase do 
tamanho da França). Ao somaras áreas dos dez primeiros (de 
mais de 5.000 no total), chegamos a 11%do país, juntos eles 
representam a mesma área que os 3.450 menores juntos. 

 

 
 
Os casos extremos 
Densidades 
Densidade populacional por município em 2010 
A distribuição de densidades obedece a uma lógica 

claramente Leste-Oeste, o resultado do processo de ocupação 
e colonização a partir da costa. Assim, as maiores densidades 

estão na parte mais próxima do litoral no Nordeste, no Sudeste 
e no Sul, elas podem ultrapassar a marca das 10 000pessoas 
por quilômetro quadrado nas capitais. Dividindo os 
5.565municípiosem três grupos iguais, constrói-se um mapa 
de densidades contrastantes: a maior parte da Amazônia e do 
Centro-Oeste tem densidades muito baixa, entre 0,13e 
16habitantes por quilômetro quadrado, onde se destacam 
apenas as capitais e alguns municípios que têm entre 16e 
38habitantes por quilômetro quadrado. 

A zona litorânea tampouco é homogênea: quase deserta ao 
norte do Rio Amazonas, ela é dividida em duas partes, de 
ambos os lados de um centro pouco ocupado (sul da Bahia e 
Espírito Santo). No Nordeste, o contraste nacional, entre o 
litoral e interior, é reiterado. No Sudeste e no Sul, no entanto, 
a densidade continua a ser elevada em muitas áreas próximas 
da fronteira ocidental do país, é o único lugar onde o Brasil 
mais povoado tem certa "profundidade", mas a densidade cai 
drasticamente na fronteira entre os estados de São Paulo e do 
Paraná, no leste, e do Mato Grosso do Sul, no oeste. 

 

 
 
A população Absoluta por Regiões 
O Sudeste é a região mais populosa do país, em função de 

seu alto grau de desenvolvimento econômico-industrial, que 
desde a década de 1930 transformou-a num grande polo de 
atração populacional. Segunda região em população absoluta, 
o Nordeste se caracteriza por uma alta taxa de natalidade, que 
supera a taxa de mortalidade e a grande emigração. O forte 
povoamento regional deve-se também a fatores históricos, 
uma vez que foi em sua faixa litorânea que tiveram início o 
povoamento do Brasil e seu aproveitamento econômico. O Sul 
é a terceira região brasileira em população absoluta. Seu 
povoamento deveu-se, sobretudo a maciça entrada de 
imigrantes europeus, no final do século passado, que para ali 
foram atendendo à política imigratória do governo, que 
desejava povoar a região. Hoje também o fato de ser a segunda 
região brasileira em produção econômica, atraindo grande 
número de migrantes internos.  

 
A Região Norte é pouco populosa em função de dois 

aspectos muito marcantes: sua paisagem natural – onde se 
destacam uma floresta muito fechada e um clima super úmido 
– e sua economia, que sempre esteve ligada ao extrativismo. 
Mais recentemente, com a implantação de projetos 
hidrelétricos, minerais e industriais, sua população cresceu 
rapidamente, passando do quinto para o quarto lugar. O 
Centro-Oeste é a região menos populosa do país, tendo em 
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vista sua atividade básica – a pecuária extensiva – não exigir 
muita mão-de-obra. Além disso, houve a introdução da lavoura 
comercial intensamente mecanizada, que também não gera 
muito emprego, não atraindo migrantes para a região e não 
oferecendo grandes perspectiva para quem nasce lá, que, por 
isso, acaba emigrando. 

 
A População Relativa por Regiões 
A população relativa brasileira, em função da grande 

extensão territorial, é relativamente baixa. Além de ter uma 
baixa densidade demográfica, o Brasil apresenta uma 
distribuição irregular dos habitantes pelo território. A região 
Sudeste é a de maior densidade demográfica, devido, como já 
vimos, ao seu maior desenvolvimento econômico. A 
industrialização atraiu para a região grande número de 
imigrantes, vindos de todas as partes do país, tornando-a a 
mais populosa e mais povoada região brasileira. A região sul é 
a segunda em densidade demográfica, em função de dois 
fatores: é como o Sudeste, uma região bastante rica (o que 
concentra população), e é formada apenas por três estados, 
fato que por si só já contribui para elevar a densidade regional. 
O Nordeste, muito populoso, é a segunda região em população 
absoluta. Entretanto, sua densidade demográfica é bem menor 
que a do Sudeste e do Sul, devido à sua grande área e ao fato 
de ser área de saída de população, tendo em vista seus graves 
problemas sociais e econômicos. 

 
O Centro-Oeste é a quarta região brasileira em densidade 

demográfica, em função de sua extensa área e de sua economia 
baseada na agropecuária desenvolvida com pouca mão-de-
obra. A região mais vazia do país é o Norte. Sua baixa 
densidade demográfica retrata a pequena participação da 
região na economia brasileira e sua grande área territorial 
(45,25% do território nacional). As áreas de densidade 
demográfica mais elevada – o Sudeste, o Sul e a porção oriental 
do Nordeste – historicamente foram as primeiras a serem 
povoadas e são as que concentram a produção econômica do 
país. 

 
As Formas de Crescimento Populacional 
Existem duas maneiras de a população de um país crescer 

numericamente: o movimento vertical e o movimento 
horizontal. O movimento vertical é fundamentado na diferença 
entre a quantidade de crianças que nascem anualmente e a 
quantidade de pessoas que morrem, nesse mesmo ano, 
indicada através de valores porcentuais (%), ou em milhagem 
(‰). A diferença entre as duas taxas será, então, a taxa de 
crescimento da população. A esse resultado denominamos 
crescimento natural ou crescimento vegetativo. Já o 
movimento horizontal corresponde às migrações 
(deslocamento das pessoas de uma área para outra, onde 
fixam residência). Esse processo afeta diretamente o número 
de habitantes das duas áreas, a de origem e a de destino. 

 
Taxa de fecundidade: O número médio de filhos tidos 

nascidos vivos por mulher ao final de seu período fértil, no 
Brasil, foi de 1,86 filho em 2010, bem inferior ao do Censo 
2000, 2,38 filhos. Essa diminuição dos níveis de fecundidade 
ocorreu em todas as grandes regiões brasileiras. Os maiores 
declínios foram observados nas regiões Nordeste e Norte, que 
possuíam os mais altos níveis de fecundidade em 2000. Entre 
as unidades da federação, a mais baixa taxa de fecundidade 
pertence ao Rio de Janeiro (1,62 filho por mulher), seguido por 
São Paulo (1,63) e Distrito Federal (1,69). A mais alta foi a do 
Acre (2,77 filhos por mulher). 

 

 
O padrão de fecundidade das mulheres brasileiras também 

sofreu alterações entre 2000 e 2010. A tendência observada 
até então era de rejuvenescimento, isto é, uma maior 
concentração dos níveis de fecundidade nas idades mais 
jovens. Em 2010, ocorre uma mudança, e os grupos de 15 a 19 
anos e de 20 a 24 anos de idade, que concentravam 18,8% e 
29,3% da fecundidade total em 2000, respectivamente, 
passaram a concentrar 17,7% e 27,0% em 2010. Para os 
grupos de idade acima de 30 anos, observa-se um aumento de 
participação, de 27,6% em 2000 para 31,3% em 2010. 

Taxa de mortalidade: o Brasil apresenta uma elevada 
taxa de mortalidade, também comum em países 
subdesenvolvidos, enquadrando-se entre as nações mais 
vitimadas por moléstias infecciosas e parasitárias, 
praticamente inexistentes no mundo desenvolvido. Desde 
1940, a taxa de mortalidade brasileira também vem caindo, 
como reflexo de uma progressiva popularização de medidas de 
higiene, principalmente após a Segunda Guerra Mundial; da 
ampliação das condições de atendimento médico e abertura de 
postos de saúde em áreas mais distantes; das campanhas de 
vacinação; e do aumento quantitativo da assistência médica e 
do atendimento hospitalar. 

Taxa de mortalidade infantil: De 2000 para 2010, a taxa 
de mortalidade infantil caiu de 29,7‰ para 15,6‰, o que 
representou decréscimo de 47,6% na última década. Com 
queda de 58,6%, o Nordeste liderou o declínio das taxas de 
mortalidade infantil no país, passando de 44,7 para 18,5 óbitos 
de crianças menores de um ano por mil nascidas vivas, apesar 
de ainda ser a região com o maior indicador. O Sul manteve os 
menores indicadores em 2000 (18,9‰) e 2010 (12,6‰). 

Na última década, a diminuição das desigualdades sociais 
e regionais contribuiu para a formação do quadro atual de 
baixa na mortalidade infantil e de maior convergência entre as 
regiões. Todavia, ainda há um longo caminho a percorrer para 
que o Brasil se aproxime dos níveis das regiões mais 
desenvolvidas do mundo, em torno de cinco óbitos de crianças 
menores de um ano para cada mil nascidas vidas. 

Crescimento vegetativo: a população de uma localidade 
qualquer aumenta em função das migrações e do crescimento 
vegetativo. No caso brasileiro, é pequena a contribuição das 
migrações para o aumento populacional. Assim, como esse 
aumento é alto, conclui-se que o Brasil apresenta alto 
crescimento vegetativo, a despeito das altas taxas de 
mortalidade, sobretudo infantil. A estimativa da Fundação 
IBGE para 2010 é de uma taxa bruta de natalidade de 18,67‰ 
— ou seja, 18,67 nascidos para cada grupo de mil pessoas ao 
ano, e uma taxa bruta de mortalidade de 6,25‰ — ou seja 6,25 
mortes por mil nascidos ao ano. Esses revelam um crescimento 
vegetativo anual de 12,68. 

Expectativa de vida: no Brasil, a expectativa de vida está 
em torno de 76 anos para os homens e 78 para as mulheres. 
Dessa forma, esse país se distância das nações paupérrimas, 
em que essa expectativa não alcança 50 anos (Mauritânia, 
Guiné, Níger e outras), mas ainda não alcança o patamar das 
nações desenvolvidas, onde a expectativa de vida ultrapassa os 
75 anos (Noruega, Suécia e outras). A expectativa de vida varia 
na razão inversa da taxa de mortalidade, ou seja, são índices 
inversamente proporcionais. Assim no Brasil, paralelamente 
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ao decréscimo da mortalidade, ocorre uma elevação da 
expectativa de vida. 

Taxa de natalidade: As taxas de natalidade do Brasil, 
enquadradas entre as mais elevadas do mundo, vêm 
decrescendo nitidamente nos últimos anos. A análise desse 
declínio nas taxas de natalidade do país deve ser paralela à 
análise do processo de urbanização da população brasileira, 
particularmente a partir de 1940. Direta ou indiretamente, as 
variações no número de nascimentos estão relacionadas às 
implicações socioeconômicas decorrentes do processo de 
urbanização do país. Entre inúmeros outros, costumam-se 
destacar como fatores inibidores da natalidade, 
principalmente após 1970, os seguintes: 

- no meio urbano, a idade média para o casamento é maior 
que no meio rural, diminuindo, assim, o período social de 
fertilidade e, consequentemente, a média de filhos por família; 

- nas áreas urbanas, o custo da criação dos filhos é muito 
elevado, pois as exigências são maiores (educação, vestuário, 
transporte, etc.); 

- a integração da mulher no campo de trabalho promoveu 
uma queda na natalidade, devido às restrições à gravidez no 
trabalho e à falta de creches. Essa é também uma das razões 
que explicam o elevado número de abortos realizados 
anualmente no país; 

- como consequência da urbanização, houve maior acesso 
a métodos anticoncepcionais, especialmente na última década. 

 
Estrutura Etária da População Brasileira 
Em função das transformações ocorridas nos últimos anos, 

especialmente no que se refere à natalidade (o número de 
crianças na faixa de 1 a 4 anos alcançou um total inferior ao 
das crianças de 5 a 9), a pirâmide etária do Brasil começou a 
assumir uma nova forma. A ainda significativa juventude da 
população brasileira, quase metade do total da população, se 
por um lado poderia ser considerada uma vantagem para o 
país, do ponto de vista da potencialidade da força de trabalho, 
por outro gera uma série de problemas sociais e econômicos, 
como: 

- necessidade de grandes investimentos em setores como 
educação e saúde, e na ampliação do mercado de trabalho; 

- excessiva oferta de mão-de-obra, uma vez que as vagas no 
mercado de trabalho não acompanham o seu crescimento, o 
que determina a proliferação dos baixos salários, do 
subemprego e do desemprego;  

- alto percentual de inativos ou dependentes, uma vez que 
aproximadamente 1/3 da população brasileira tem menos de 
14 anos de idade. 

O modelo de desenvolvimento da sociedade brasileira não 
optou pelo preparo educacional ou profissional dessa 
juventude, nem pela valorização de seus recursos, e o que se 
vislumbra para o país, num futuro próximo, é o agravamento 
dos problemas sociais já considerados insuportáveis hoje. Os 
dados do Censo 2010, divulgados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), indicam que, no máximo 
40 anos, a pirâmide etária brasileira será semelhante à da 
França atual. O país terá taxa de natalidade mais baixa e, com 
isso, média de idade maior. Há 50 anos, o país tinha o mesmo 
perfil etário do continente africano hoje: muitos jovens e 
crianças. Desde então, a população do país cresce em ritmo 
cada vez mais lento.  

De acordo com o IBGE, a expansão demográfica média 
anual foi de apenas 1,17% nos últimos dez anos, ante 1,64% 
na década anterior. Nos anos 60, era de 2,89%. A população do 
país deve continuar a crescer por mais duas gerações até os 
anos 2030. Depois, deve estacionar ou até diminuir. O país 
deve começar a se preparar para as transformações que já 
acontecem em países como a França. Temos a oportunidade de 
antecipar discussões como a da reforma da Previdência. Com 
um número de pessoas em idade ativa menor do que o de 
idosos, a solvência do sistema ficará ameaçada. Porém, até 

atingir esse estágio, o país será beneficiado pelo chamado 
“bônus demográfico”, caracterizado pela maior presença de 
adultos na sociedade. O predomínio da população produtiva 
vai dar condições de minimizar o impacto do envelhecimento 
nas contas públicas. A redução do número de crianças deve 
permitir ao país melhorar acesso e qualidade da educação sem 
aumentar muito os investimentos. Haverá também 
transformações no mercado de produtos e serviços. Com mais 
adultos e idosos, são esperadas mudanças nos serviços de 
saúde, na construção civil e até em lazer. O país vai ter cada vez 
mais idosos levando vida ativa. A economia vai ter que se 
adaptar às novas necessidades de consumo dessa população. 

 

 
 

 
 

 
 
Estrutura por Atividade 
O estudo da distribuição da população por atividades 

econômicas e profissionais se realiza a partir da análise da 
chamada População Economicamente Ativa (PEA) e da 
População Não-Economicamente Ativa (PNEA), também 
conhecida como População Economicamente Inativa (PEI). De 
forma geral, considera-se como População Economicamente 
Ativa, ou PEA, a parcela da população absoluta que, tendo mais 
de 10 anos (no caso do Brasil, mais de 16 anos), está voltada 
pra o mercado de trabalho, tanto a que está efetivamente 
empregada, quanto a que está procurando emprego. A 
População Economicamente Inativa, ou PEI, é portanto, a 
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parcela da população que não está envolvida com o mercado 
de trabalho, ou seja, é a que não está trabalhando, nem está à 
procura de emprego. Nesse caso, incluem-se as crianças com 
menos de 10 anos de idade (menos de 16 no Brasil), os idosos 
e aposentados, os inválidos e as donas de casa, pois o trabalho 
doméstico, quando não é realizado por empregados, não é 
considerado atividade econômica. A População 
Economicamente Ativa costuma ser agrupada em três setores 
de atividades econômicas. 

 

Setores Atividades 

Primário 
 

Relacionadas com o campo, com a 
agropecuária e o extrativismo. 

Secundário 
 

Relacionadas diretamente com a produção 
industrial, a construção civil e a mineração. 

Terciário 
 

Relacionadas com a prestação de serviços 
(educação, saúde, lazer, serviços bancários 
etc.) e o comércio.  

 
A distribuição da População Economicamente Ativa pelos 

setores de atividade apresenta grandes diferenças entre países 
com distintos níveis de desenvolvimento. Países 
desenvolvidos, como a Alemanha, em geral têm sua População 
Economicamente Ativa concentrada no setor terciário, como 
produto de seu progresso econômico e social, e uma parcela 
muito pequena no setor primário, altamente, mecanizado. Já 
em países subdesenvolvidos, como a Indonésia, o setor 
primário emprega a maioria dos trabalhadores, resultado do 
elevado grau de atraso econômico e tecnológico. Há ainda 
países em estágio intermediário, como a Polônia, que embora 
apresente predomínio da População Economicamente Ativa 
no setor terciário, ainda tem um setor primário significativo, 
pois não dispõe de alta mecanização agrícola. 

 
População Economicamente Ativa Brasileira 
 

 
 
Os Indicadores Sociais no Brasil 
Analisando-se os dados coletados e divulgados pelo IBGE, 

é possível afirmar-se que houve uma melhora nas condições 
sociais de grande parcela da população brasileira. Entre os 
principais indicadores dessa melhora, destacam-se o índice de 
distribuição de renda, o nível de escolaridade e o número de 
domicílios que dispõem de bens e serviços básicos. 

- Distribuição de renda: A desigualdade no Brasil atingiu o 
menor nível da história, segundo o estudo Desigualdade e 
Renda na Década. O Índice de Gini chegou a 0,5304 em 2010, 
superando o patamar da década de 60 (quanto mais o índice 
se aproxima de, mais desigual é o país). O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) identificou que 16.267.197 de 
pessoas vivem com renda per capita mensal de até R$ 70 no 
Brasil. Em 2010, a pobreza no País caiu 16% e atingiu a marca 
de 67,3% desde a implantação do Plano Real: 31,9% no 
governo Fernando Henrique e 50,6% durante o governo Lula, 
superando o período de implementação do plano.  

- Nível de alfabetização: a situação educacional da maioria 
da população do país ainda é extremamente grave e 
vergonhosa; no entanto, houve também aí uma ligeira 
melhora. O porcentual de habitantes sem instrução ou com 
menos de 1 ano de instrução – os analfabetos diminuiu, 
enquanto o porcentual de habitantes com 11 anos ou mais de 
instrução passou de 14,4% para 15,4%, nesse últimos anos. 

- Domicílios com bens e serviços básicos: os dados mostram 
que nesse item também se verificou uma melhora. Dentre os 
serviços existentes, a iluminação elétrica está presente em 
quase todos os domicílios brasileiros (97,8%) e a coleta de lixo 
em 87,4% das moradias. Já o serviço de abastecimento de água 
alcança 82,7% dos domicílios e o esgotamento sanitário 
67,2%. 

 
Estrutura Étnica da População Brasileira 
Um dos traços mais característicos da estrutura étnica da 

população brasileira é a enorme variedade de tipos, resultante 
de uma intensa mistura de raças. Esse processo vem 
ocorrendo desde o início da nossa história, portanto há quase 
5 séculos. Três grupos étnicos básicos deram origem à 
população brasileira: o branco, o negro e o índio. O contato 
entre esses grupos começou a ocorrer nos primeiros anos da 
colonização, quando os brancos (portugueses) aqui se 
instalaram, aproximaram-se dos indígenas (nativos) e 
trouxeram os escravos negros (africanos). A miscigenação 
ocorreu de forma relativamente rápida já nesse período, 
dando origem, então, aos inúmeros tipos de mestiços que 
atualmente compõem a população brasileira.  

Esses dados, entretanto, são muito discutíveis, porque não 
levam em conta as origens étnicas dos indivíduos, mas apenas 
a cor de sua pele. Assim devem ser analisados com cautela, 
pois a discriminação racial que atinge alguns grupos étnicos 
faz com que as respostas dos entrevistados sejam, muitas 
vezes, diferentes da realidade. É comum que um entrevistado 
negro ou índio responda ser mestiço, assim como indivíduos 
mestiços respondam ser branco. Um fato, no entanto, é 
inquestionável: a população brasileira torna-se cada vez mais 
miscigenada, diminuindo as diferenças mais visíveis entre os 
três grupos étnicos originais. 

O Índio: Nunca se fizeram levantamentos precisos sobre o 
número de indígenas no Brasil, até porque muitos grupos 
nativos mantiveram-se distantes do contato com a civilização. 
Entretanto, estima-se que houvesse, no século XVI, um número 
entre 4 e 5 milhões de índios que, ao longo dos quatro séculos 
de aproximação com o branco, viram-se reduzidos a 
aproximadamente 320 mil indivíduos. Devido a processos 
contínuos de extinção – lutas, doenças, fome – e aculturação, 
pela qual os indígenas perdem suas origens culturais e 
linguísticas, assimilando as do homem branco, esse número 
tende a diminuir ainda mais, segundo seu grau de contato com 
o homem civilizado, os indígenas podem ser classificados em: 
isolados (sem nenhuma aproximação e tornando-se cada vez 
mais raros); de contato intermitente (embora já tendo se 
aproximado dos brancos, conservam ainda certa autonomia 
cultural); de contato permanente; integrados (alfabetizados, 
inseridos no mercado de trabalho, com acesso aos produtos do 
mercado de consumo etc.). 

Historicamente, o que se observou não foi a tendência à 
integração, mas sim à extinção do índio pois, além das doenças 
trazidas pelo contato com os brancos (gripe, sarampo, malária 
etc.), contribuíram para a extinção de vários grupos indígenas 
os conflitos pela posse de terra. Com a expansão das fronteiras 
agrícolas e a recente descoberta de minérios em áreas das 
regiões Norte e Centro-Oeste, tornou-se comum a invasão das 
reservas indígenas por grupos de posseiros e garimpeiros, 
tornando os conflitos ainda mais frequentes e graves. Até 
mesmo o governo viola os limites dessas reservas ao construir 
rodovias e hidrelétricas em seus limites. A fundação Nacional 
do Índio (FUNAI) tem como função aplicar a legislação contida 
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no Estatuto do Índio, que fala em garantir seus costumes e 
propiciar-lhes uma educação que vise a sua integração. Para 
muitos, entretanto, manutenção de costumes e integração são 
conceitos antagônicos, pois integrar significa destruir língua, 
hábitos e crenças. Veja como a Constituição de 1988 aborda a 
questão do índio: 

Capítulo VIII – Dos índios 
Art. 231 – São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e respeitar todos os 
seus bens. 

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, e 
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as    imprescindíveis à   preservação 
dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as 
necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes. 

O Negro: Apesar de já ser predominante no Brasil, a 
população negra ainda sofre com a desigualdade racial. 

Em comparação com o Censo realizado em 2000, o 
percentual de pardos cresceu de 38,5% para 43,1% (82 
milhões de pessoas) em 2010. A proporção de negros também 
subiu de 6,2% para 7,6% (15 milhões) no mesmo período. Esse 
resultado também aponta que a população que se autodeclara 
branca caiu de 53,7% para 47,7% (91 milhões de brasileiros). 

Essa mudança de cenário faz parte de uma mudança 
cultural que vem sendo observada desde o Censo de 1991. O 
Brasil ainda é racista e discriminatório. Não é que da noite para 
o dia o País tenha deixado de ser racista, mas existem políticas. 
As demandas (da população negra), a questão da exclusão, 
tudo isso tem feito parte da agenda política. 

O Branco: Pela primeira vez na História do Censo, a 
população do Brasil deixa de ser predominantemente branca. 
Pelos dados de 2010, as pessoas que se declararam brancas 
são 47,73% da população, enquanto em 2000 eram 53,74%. 
Nos outros Censos, até agora, os brancos sempre tinham sido 
mais que 50%.  Em 2010, do total de 190.749.191 brasileiros, 
91.051.646 se declararam brancos – o que faz com que, apesar 
de continuar sendo o grupo com maior número de pessoas em 
termos absolutos, a população branca tenha percentual menor 
do que a soma de pretos, pardos, amarelos e indígenas. 

A migração interna: A migração interna corresponde aos 
movimentos populacionais que ocorrem dentro do país sem 
alterar sua população total, embora provoquem significativas 
mudanças econômicas e sociais nas áreas onde acontecem. 

Migração inter-regional: Devido a alterações históricas 
na estrutura socioeconômica das várias regiões brasileiras, 
verificamos que, em certos períodos, algumas áreas atraem 
populações, enquanto outras as repelem. Podemos identificas, 
assim, diversas movimentações inter-regionais relacionadas a 
fatos históricos. Além dessas movimentações, há inúmeras 
outras em toda a história do Brasil, surgindo sempre novos 
fenômenos desse tipo. É o caso, por exemplo, das atuais frentes 
pioneiras que avançam em direção ao Brasil Central e 
Amazônia. As migrações internas, além de refletirem no seu 
deslocamento as mudanças econômicas que estão se 
realizando nas várias regiões, são de extrema importância no 
processo de ocupação territorial do país. 

 
Outros Fluxos Migratórios 
Dentro do país, há outros fluxos populacionais que não se 

caracterizam como migrações internas, pois não são 
duradouros. Apresentando ritmo, dimensão e objetivos 
variados, são chamados migrações pendulares. Os principais 
são: 

- deslocamento dos corumbás – é o fluxo de pessoas que 
deixam o agreste ou o Sertão nordestino no período seco, após 
a colheita do algodão, para trabalhar na colheita de cana-de-
açúcar na Zona da Mata, regressando depois ao local de 
origem. Tais fluxos e refluxos de população são ritmados pela 
alternância de períodos chuvosos e secos; 

- deslocamento de boias-frias – corresponde aos 
movimentos de pessoas que, morando nas cidades, dirigem-se 
diariamente às fazendas para trabalhos agrícolas, conforme as 
necessidades dos fazendeiros. Trata-se de um movimento 
urbano-rural. 

- deslocamento dos habitantes de cidades-dormitórios – 
são movimentos pendulares, diários e constantes, que se 
realizam em massa, dos núcleos residências periféricos, como 
bairros e cidades satélites, em direção aos centros industriais. 
Verificam-se nas zonas metropolitanas de grande densidade 
demográfica, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
etc.; 

- deslocamento de fins de semana e férias – realizam-se 
com objetivos de lazer e descanso, sendo típicos de áreas de 
economia industrial. Periódicos e sazonais, tais movimentos 
estão ligados, em geral, à população que desfruta de um 
padrão de vida mais elevado. 

 
A População Brasileira é Eminentemente Urbana  
O Brasil chegou ao final do século XX como um país urbano. 

Este é o resultado de um processo iniciado na década de 50 na 
região Sudeste. A partir de então, este contraste se acentuou e 
se generalizou pelas cinco grandes regiões do país. Segundo o 
último Censo realizado, a população é mais urbanizada que há 
10 anos: em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas 
urbanas, agora são 84%. 

Em 2010, apenas 15,65% da população (29.852.986 
pessoas) viviam em situação rural, contra 84,35% em situação 
urbana (160.879.708 pessoas). Em 2000, da população 
brasileira 81,25% (137.953.959 pessoas) viviam em situação 
urbana e 18,75% (31.845.211 pessoas) em situação rural. Para 
se comparar, internacionalmente, o grau de urbanização no 
mundo há poucos anos ultrapassou 50%. Na União Europeia, 
há desde países com 61%, como Portugal, até outros como a 
França, com 85% da sua população morando em região 
urbana. No BRIC, o Brasil é o que possui maior grau de 
urbanização, pois a Rússia tem 73%, a China, 47% e a Índia, 
apenas 30%. Os EUA possui grau de urbanização pouco menor 
do que o do Brasil: 82%. Todos esses são de acordo com o The 
World FactBook da CIA para o ano de 2010. 

 

 
 
A região Sudeste segue sendo a região mais populosa do 

Brasil, com 80.353.724 pessoas. Entre 2000 e 2010, perderam 
participação das regiões Sudeste (de 42,8% para 42,1%), 
Nordeste (de 28,2% para 27,8%) e Sul (de 14,8% para 14,4%). 
Por outro lado, aumentaram seus percentuais de população 
brasileira as regiões Norte (de 7,6% para 8,3%) e Centro-Oeste 
(de 6,9% para 7,4%). 

Entre as unidades da federação, São Paulo lidera com 
41.252.160 pessoas. Por outro lado, Roraima é o estado menos 
populoso, com 451.227 pessoas. Houve mudanças no ranking 
dos maiores municípios do país, com Brasília (de 6º para 4º) e 
Manaus (de 9º para 7º) ganhando posições. Por outro lado, 
Belo Horizonte (de 4º para 6º), Curitiba (de 7º para 8º) e Recife 
(8º para 9º) perderam posições. 

Como a população brasileira é predominantemente urbana 
- 84,4% é esperado que a estrutura nacional por sexo e idade 
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nacional seja próxima da observada na área urbana. As 
diferenças entre as estruturas etárias das áreas urbana e rural 
se devem principalmente aos fatores da dinâmica demográfica 
dessas duas populações. Desse modo, têm-se as áreas urbanas 
com níveis de fecundidade e de mortalidade mais baixos do 
que os das áreas rurais e os movimentos migratórios que, na 
grande maioria das vezes, caracterizam a área urbana como de 
forte atração populacional e a rural como expulsora. Segundo 
os resultados do Censo Demográfico 2000, das 5 196 093 
pessoas que efetuaram movimentos migratórios de “data fixa”, 
75,1% eram de áreas urbanas com destino urbano, 12,4% 
eram de áreas rurais com destino urbano; 7,7% de áreas 
urbanas com destino rural; e apenas 4,8% de áreas rurais com 
destino rural. 

 

 
 
21O termo geoprocessamento representa a área do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 
computacionais para o tratamento de informações geográficas 
que influenciam as áreas de Cartografia, Energia e 
processamento, Transportes, Comunicação, Análise de 
recursos naturais e Planejamento Urbano. Ou, ainda, o 
conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da 
informação espacial. 

As ferramentas computacionais utilizadas nas técnicas de 
Geoprocessamento, são conhecidas como Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), permitindo desse modo a 
realização de análises complexas, ao integrar dados de 
diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados. 
Tornam ainda possível automatizar a produção de 
documentos cartográficos. 

 
1.Histórico do geoprocessamento 
 
A técnica do geoprocessamento teve início nos Estados 

Unidos e na Inglaterra na década de 50 com o intuito de 
otimizar a produção e manutenção de mapas. Entretanto, 
devido ao fato da informática estar ainda pouco desenvolvida, 
a atividade era muito cara e restrita e ainda nem existia o 
conceito de GIS (Geographic Information System, ou Sistemas 
de Informações Geográficas, em português) que só viria a ser 
empregado na década de 70. 

Contudo, a partir da década de 80, concomitantemente ao 
desenvolvimento da tecnologia dos computadores e softwares, 
o geoprocessamento deu um salto, principalmente após a 
fundação da NCGIA (National Centre for Geographical 
Information and Analysis), em 1989, quando o 
geoprocessamento passou a ser reconhecido oficialmente 
como uma disciplina científica. 

Nos últimos anos temos presenciado a massificação do 
geoprocessamento. Com o lançamento de ferramentas como o 
Google Earth, qualquer pessoa mesmo que não entenda nada 
de geoprocessamento pode ter acesso a mapas de qualquer 
região do mundo que aliam imagens de satélite, GPS e modelos 
em 3D. 

 
2. Tipos de dados tratados em SIG 
 
O aspecto mais fundamental dos dados tratados em um SIG 

é a natureza dual da informação: um dado espacial ou dado 
geográfico possui uma localização expressa como 
coordenadas de um mapa e atributos descritivos 
representados num banco de dados convencional (Câmara 

                                                 
21 http://www.ebah.com.br/ 

Neto, 1995). Outro aspecto é que os dados geográficos não 
existem sozinhos no espaço: tão importante quanto localizá-
los é descobrir e representar as relações entre os diversos 
dados. Segundo alguns autores, as aplicações de 
geoprocessamento lidam com dois grandes tipos de dados 
espaciais: 

 
•Geo-campos: são variações espaciais contínuas. São 

usadas para grandezas distribuídas espacialmente, tais como 
tipo de solo, topografia e teor de minerais. Correspondem, na 
prática, a dados temáticos, imagens e modelos numéricos de 
terreno; e 

•Objetos geográficos (ou geo-objetos): são 
individualizáveis e têm identificação. 

 
Este tipo de dado tem atributos não espaciais, 

armazenados em um banco de dados convencional, e pode 
estar associado a várias representações gráficas. Alguns 
exemplos são: escolas, municípios e fazendas. 

 
2. 2.1 - Mapas temáticos 
 
Mapas temáticos são dados do tipo geo-campo e 

caracterizam-se por conter regiões definidas por um ou mais 
polígonos, como mapas de uso do solo e de aptidão agrícola de 
uma região. Este tipo de dado é armazenado na forma de arcos 
(limites entre regiões), incluindo os nós (pontos de interseções 
entre arcos) para montar uma representação topológica. A 
topologia construída é do tipo arco-nó-região: arcos se 
conectam entre si através de nós (ponto inicial e final) e arcos 
que circundam uma área definem um polígono (região). 

Os mapas temáticos podem ser armazenados também sob 
a forma matricial (“raster”). A área correspondente ao mapa é 
dividida em células de tamanho fixo e cada célula tem um valor 
correspondente ao tema mais frequente naquela localização 
espacial.  

 
2.2.2. - Mapas cadastrais 
 
Mapas cadastrais são dados do tipo geo-objeto, onde cada 

elemento é um objeto geográfico, que possui atributos e pode 
estar associado a várias representações gráficas. Por exemplo, 
os lotes de uma cidade são elementos do espaço geográfico que 
possuem atributos (dono, localização, valor venal, IPTU, etc.) e 
podem ter representações gráficas diferentes, como pontos, 
linhas e polígonos. Normalmente a parte gráfica dos mapas 
cadastrais não é representada na forma matricial. A forma 
mais eficiente e convencional de armazená-la é como 
coordenadas vetoriais, com sua topologia associada. 

Mapas cadastrais têm formatos relativamente simples e a 
maior parte das aplicações que os utilizam, realizam consultas 
ao banco de dados e apresentam os resultados de forma 
simbólica. Portanto, para a realização dessas consultas, é 
fundamental que haja uma boa ligação entre o mapa cadastral 
e o banco de dados. Um geo-objeto é individualizável e tem 
identificação com o mundo real. Esta identificação possibilita 
ligar a sua representação (dados gráficos) a seus atributos 
(dados tabulares). 

Um dado do tipo temático (geo-campo) não é identificável 
e nem individualizável. Portanto, as representações gráficas 
resultantes de uma classificação são tratadas apenas como 
pertencentes a um certo tema ou classe. Neste modelo é 
possível apenas associar atributos gerais que descrevem as 
classes utilizadas. Portanto, não se pode separar e associar 
atributos específicos a cada representação gráfica. 

Um dado do tipo geo-objeto ou modelo cadastral, é 
identificável e separável. Então, o usuário pode identificar e 
associar atributos descritivos a cada representação gráfica. 

10. Noções de 
Geoprocessamento. 
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Por exemplo, numa plantação de soja (simbolizado sobre o 
mapa com representações poligonais) pode-se informar, para 
cada polígono, o tipo de fertilizante utilizado, a marca do 
herbicida, o custo por hectare e o índice de produção. Neste 
modelo, os polígonos de soja são denominados de objetos 
geográficos e podem ser manipulados através do sistema, para 
serem exibidos em gradação de cores de acordo com o índice 
de produção, ou de acordo com o tipo de fertilizante utilizado. 
Isto é possível, porque cada polígono tem atributos descritivos 
que permitem ao sistema analisá-lo e exibi-lo de forma 
adequada. 

2.2.3 - Redes 
 
As Redes também são do tipo geo-objeto e também se 

caracterizam por cada objeto (por exemplo: um cabo 
telefônico, transformador de rede elétrica ou cano de água) 
possuir uma localização geográfica exata e estar associado a 
atributos descritivos, presentes no banco de dados. Dados de 
redes são compostos por informações associadas a serviços de 
utilidade pública, como água, luz, telefone, redes de drenagem 
(bacias hidrográficas), malhas viárias, etc. As informações 
gráficas de redes são armazenadas em coordenadas vetoriais, 
com topologia arco-nó: arcos têm um sentido de fluxo e nós 
têm atributos que podem ser fontes ou sorvedouros. Neste 
tipo de dado (da mesma forma que no cadastral) também é 
fundamental a ligação com banco de dados, para que se possa 
realizar consultas e apresentar os resultados de forma 
adequada. Estes tipos de dados são mais complexos de serem 
tratados que dados cadastrais. Normalmente os pacotes de 
rede de sistemas comerciais possuem cálculos de caminho 
ótimo e crítico, mas nem sempre são suficientes para a 
exigência das aplicações. 

 
2.2.4 - Imagens 
 
As imagens são do tipo geo-campo, obtidas por satélites ou 

aeronaves e armazenadas como matrizes, onde cada elemento 
unitário de informação (“pixel”) está ligado a certas 
características físicas e/ou químicas do material da superfície. 
O uso de imagens de satélite tem se tornado comum em SIG e 
suas características mais importantes são: resolução espectral 
(número de bandas); resolução espacial (a área unitária da 
superfície terrestre observada instantaneamente por cada 
sensor); e resolução temporal (intervalo de tempo entre 
passagens sucessivas sobre uma mesma área). 

 
2. 2.5 - Modelos numéricos de terreno 
 
Os Modelos Numéricos de Terreno (MNT) também são do 

tipo geocampo e denotam a representação de uma grandeza 
que varia continuamente no espaço. Um MNT é normalmente 
associado à altimetria, mas pode ser utilizado para modelar 
outros fenômenos de variação contínua, tais como variáveis 
geofísicas, geoquímicas e batimetria. Em MNT podem ser 
utilizados dois tipos de representações: 

 
•Grades regulares: matriz de elementos com espaçamento 

fixo, onde é associado o valor estimado da grandeza na posição 
geográfica de cada ponto da grade; e 

 
•Malhas triangulares: a grade é formada por conexão entre 

amostras do fenômeno, utilizando, por exemplo, a 
triangulação de Delaunay2. A grade triangular é uma estrutura 
topológica vetorial do tipo arco-nó formando recortes 

•A triangulação de Delaunay garante que o circumcírculo 
de cada triângulo não contém nenhum outro ponto de outra 
triangulação. 

 
 
 

2.3 - Banco de dados 
 
Dentre todos os tipos de dados mencionados na seção 2.2, 

o trabalho tem interesse em focalizar o mapa cadastral. Mapas 
cadastrais normalmente têm a parte gráfica (mapas descritos 
vetorialmente em forma de arcos e nós) armazenada de 
maneira convencional, ou seja, em forma de arquivos, e a parte 
descritiva (atributos) armazenada em um banco de dados. 
Portanto, para entender melhor esse tipo de dado e conhecer 
como ele pode ser manuseado, são necessários certos 
conceitos sobre banco de dados, além de entender como um 
SIG realiza a conexão entre a parte gráfica e a descritiva. 

Um sistema gerenciador de base de dados (SGBD) consiste 
de uma coleção de dados interrelacionados e de um conjunto 
de programas para acessá-los. É um sistema computadorizado 
de gravação e armazenamento, cujo propósito é manter os 
dados e permitir sua recuperação quando necessária (Date, 
1994). Um SIG contemporâneo, segundo Câmara Neto (1995), 
integra um SGBD e simplifica alguns serviços para o 
programador, tais como: 

 
•Armazenar e recuperar dados; •permitir acesso lógico 

independente da estrutura de armazenamento físico; 
•Permitir acesso a dados padronizados; 
•Definir restrições de consistência para serem 

automaticamente impostas; 
•Controlar acesso concorrente por múltiplos usuários; e 
•Proteger contra perda ou acesso não autorizado. 
 
A forma usual de integrar as informações geográficas com 

um ambiente de banco de dados, utiliza um SGBD relacional 
para armazenar os atributos convencionais dos objetos 
geográficos (na forma de tabelas) e arquivos para guardar as 
representações geométricas. No modelo relacional, os dados 
são organizados na forma de uma tabela onde as linhas 
correspondem aos geo-objetos e as colunas correspondem aos 
atributos. 

A cada entrada de atributos não-espaciais, feita por meio 
de um SGBD relacional, é imposto um identificador único ou 
rótulo, através do qual é feita a ligação lógica com suas 
respectivas representações gráficas que exemplifica as 
ligações lógicas criadas entre os rótulos dos talhões de um 
mapa florestal e seus atributos correspondentes (registros no 
campo TALHÃO) numa tabela de banco de dados. 

O mesmo tipo de relacionamento lógico pode ser feito em 
outros casos, como por exemplo: moradores em um lote, lotes 
em uma quadra, quadras em bairro, bairros em uma cidade; 
hidrantes de segurança ou telefones públicos ao longo de uma 
avenida; postos de serviço e restaurantes ao longo de uma 
rodovia. 

A partir desta organização, um SIG é capaz de associar a 
representação gráfica desses geo-objetos com a informação 
descritiva contida em seu banco de dados e também de 
computar novas informações e exibi-las sob a forma de mapas. 
Assim, para obter informações sobre estradas como, tipo de 
pavimento, largura, comprimento ou número de vias, pode-se 
consultar o dado tabular (atributos) correspondente e 
apresentar os resultados de forma inteligível. 

 
2.3.1 - Conexão de dados gráficos e tabulares 
 
A conexão entre o dado gráfico (espacial) e o dado tabular 

(descritivo) é fundamental em um SIG. Segundo Câmara Neto 
(1995), para que isto ocorra existem três condições que devem 
ser obedecidas: 

 
• Manter um relacionamento único entre dados gráficos 

sobre o mapa e registros na tabela de atributos; 
• manter a ligação entre o dado gráfico e o registro através 

de um único identificador; e 
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• Manter o identificador armazenado fisicamente no 
arquivo que contém os dados gráficos e no arquivo que contém 
o correspondente registro da tabela de atributos. 

Essas condições possibilitam a um SIG criar novos mapas 
baseados em informação tabular e permitem realizar por 
exemplo, as seguintes operações: 

•Apontando-se para uma representação sobre o mapa, 
identificar o geo-objeto e exibir uma lista de seus atributos; e 

•Apontando-se para um registro na tabela de atributos, 
identificar o geo-objeto correspondente e realçar suas 
representações gráficas sobre o mapa. 

 
Os identificadores são utilizados nessas operações como 

um meio de ligação entre as representações gráficas do mapa 
e seus respectivos atributos tabulares e vice-versa. Essas 
operações fornecem interatividade entre dados gráficos e 
tabulares. 

 
2.3.2 - Conexão com dados multimídia 
 
A integração de dados multimídia num SIG admite várias 

estratégias. De uma forma geral, esses dados são exibidos por 
produtos especializados e são armazenados em formatos 
padronizados como TIFF3, GIF4, JPEG5, MPEG6 e AVI7 . 

Existem várias maneiras de conectar um geo-objeto a 
dados multimídia. A forma direta é acrescentar uma nova 
coluna à tabela de atributos para que o geo-objeto possa 
conter o nome de um arquivo de dado multimídia. Esta 
maneira simples de associação permite ligar apenas um único 
arquivo de dado para cada geo-objeto. Outra forma de efetuar 
a conexão, é através da utilização de uma nova tabela. Esta 
tabela deve ter duas colunas, uma contendo o identificador do 
geo-objeto e a outra o nome do arquivo multimídia. Uma 
terceira maneira de conexão, também utilizando 
identificadores, pode ser feita sem usar tabelas. Esta forma 
consiste em compor o nome do correspondente arquivo de 
dados multimídia com o identificador do geo-objeto. Por 
exemplo, tendo-se o arquivo “fazenda-São-Lucas.tif” 
correspondente ao geo-objeto identificado por “345”, pode-se 
mudar o nome deste arquivo para “fazenda-São-Lucas.tif.345”. 
Neste exemplo em particular, o sistema deve procurar, num 
repositório previamente definido, todos os arquivos cuja 
extensão sejam iguais ao do identificador do geo-objeto em 
questão. 

A vantagem dos dois últimos métodos é a capacidade de 
associação de vários arquivos de dados sobre um mesmo geo-
objeto, sem a necessidade de acrescentar colunas à tabela de 
atributos. 

Os métodos descritos acima possibilitam ao sistema obter 
o nome ou os nomes dos arquivos associados a cada geo-
objeto. Através do nome do arquivo, deve-se arquitetar uma 
forma de localizar o dado e exibí-lo adequadamente. 

 
2.4 - Interface com o usuário 
 
A interface com o usuário é a parte que integra todas as 

aplicações e permite requerer e receber informações espaciais 
de um sistema. Seu projeto influencia quão facilmente pode-se 
interagir com um SIG e quão rapidamente pode-se entender os 
resultados apresentados (Egenhofer, 1990). Correntemente os 
SIGs têm procurado melhorar esses aspectos de interação, de 
modo a tornar seu uso amigável e requerer pouco tempo de 
treino por parte de quem vai usá-lo. Nesse aspecto, o enfoque 
principal é como o usuário pode recuperar os dados espaciais 
e como ele pode interagir com o dado representado sobre a 
tela de uma estação de trabalho. 

Um sistema de visualização de dados deve ser de fácil 
manuseio, uma vez que a maioria de seus usuários é composta 
por não-especialistas em computação, preocupados em 
utilizá-lo como ferramenta de trabalho dentro de suas áreas de 

conhecimento. Portanto, a interface deve ser de fácil operação 
e permitir diferentes tipos de análises, além de possibilitar a 
inclusão de novas técnicas. Em geral, interfaces do tipo janelas 
são mais fáceis de serem manuseadas, mas possuem menor 
versatilidade e variabilidade. Essas interfaces exigem do 
projetista certos cuidados, de modo a permitir formular 
questões apropriadas e expressar claramente suas respostas. 
Por outro lado, as linguagens de comando podem formular 
questões com grande versatilidade e variabilidade, mas 
requerem mais tempo de treino e aprendizagem. 

 

 
 
Os mapas são sempre uma simplificação do mundo real, 

feita sobre uma superfície geométrica plana (papel ou monitor 
de computador). Por mais detalhes que o mapa tenha, ele 
sempre é uma simplificação do lugar que o cartógrafo quer 
representar. 

 
Título: 
Os mapas têm uma linguagem própria, profundamente 

ligada à Geografia, e um conjunto de regras bem definidas. 
Para desenhar um mapa ou para poder entende-lo, é 
necessário conhecer essa língua cartográfica, com a qual, por 
meio de signos, se realiza uma forma de comunicação entre as 
pessoas. Trata-se de uma linguagem visual e universal, sujeita 
a regras convencionadas por organizações e tratados 
internacionais. 

Em função de seu uso e de outros aspectos técnicos, os 
mapas apresentam algumas diferenças entre si: 

a) Mapa básico – é sempre desenhado a partir de um 
preciso levantamento do local a ser cartografado. Usa uma 
escala pequena, representando grandes partes da superfície 
terrestre, com poucos detalhes. Quase sempre apresenta 
limites políticos-administrativos. Normalmente é usado para 
representar uma parte do mundo ou até mesmo todo ele; é o 
caso do chamado mapa-múndi 

 
Os mapas de pequena escala não apresentam muitos 

detalhes, servindo para dar uma noção geral sobre 
diferentes aspectos de grandes porções da superfície 
terrestre. 

 
b) Carta – é um mapa com escala grande, ou seja, mostra 

detalhes do local representado. É ideal para mostrar locais 
pequenos, geralmente partes de uma região ou cidade. 
Raramente apresenta limites político-administrativos entre 
países. 

 
Os mapas de grande escala são ideais para representar 

espaços pequenos, mostrando detalhes do espaço 
geográfico. Quando apresenta muitos detalhes, um mapa 
desse tipo pode também ser chamado de planta. 

 
c) Mapa temático – é amplamente utilizado na Geografia 

moderna e na divulgação de informações de outras ciências, 
em especial por meio da mídia. Por meio de símbolos 
quantitativos e qualitativos, o fenômeno a ser representado é 
mostrado em sua distribuição espacial. 

As duas formas mais comuns de mapa tem ético são: 
* Cartograma – é uma representação cujo objetivo maior 

é mostrar informações sobre a distribuição espacial do objeto 
de estudo. É geralmente baseado em mapas bastante precisos, 
nos quais se lançam as informações cujo comportamento 
espacial queremos conhecer. O interesse maior do cartograma 
é o conteúdo, ou seja, as informações que ele apresenta sobre 

11. Noções de Cartografia 
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uma população, uso do solo agrícola, distribuição espacial da 
indústria, etc.; 

* Anamorfose – é um mapa no qual as superfícies reais 
(geralmente países ou estados e regiões de um país) sofrem 
uma distorção para se tornarem proporcionais à variável que 
está sendo representada. 

 
Quaisquer que sejam os tipos de mapas, todos eles têm dois 

problemas para resolver: como reduzir proporcionalmente o 
que será representado e como representar num espaço 
geométrico plano o que é, na realidade curvo? 

Na realização dessas tarefas, especialmente da segunda, 
ocorrem inevitáveis distorções. Essas dificuldades técnicas, 
são parcialmente solucionadas por meio de: 

* Escalas, que estudam o problema da dimensão do local 
a ser representado, ou seja, realizam uma relação matemática 
entre as dimensões reais do objeto a ser cartografado e as 
medidas do mapa a ser criado; 

* Projeções, que estudam o problema da forma, já que 
todas as áreas terrestres que ultrapassam 100 quilômetros de 
extensão exigem que se leve em conta a curvatura do planeta. 

 
Orientação: 
A orientação é sem dúvida um elemento fundamental, pois 

sem ela fica muito difícil de responder a pergunta “onde?”, 
considerando que a carta, o mapa, a “planta” ou outro tipo de 
representação espacial, sob os preceitos da Cartografia, é uma 
parcela de um sistema maior, o planeta Terra (se for esse o 
planeta trabalhado). E, em sendo assim, é preciso estabelecer 
alguma referência para se saber onde se está localizado, na 
imensidão da superfície deste planeta. 

A orientação deve ser utilizada, de preferência, de forma 
simultânea à apresentação das às coordenadas geográficas 
(meridianos e paralelos cruzados na forma de um sistema 
chamado de rede geográfica), no mapa, as quais também 
servem para se marcar a posição de um determinado objeto ou 
fenômeno na superfície da Terra, de modo que a direção norte 
aponte sempre para a parte de cima da representação 
(seguindo o sentido dos meridianos). E caso a representação 
não contenha coordenadas geográficas é importante dotá-la de 
um norte, ou de uma convenção que dê a direção norte da 
representação, geralmente na forma de seta ou da conhecida 
“rosa dos ventos”22: 

 

 
Rosa dos Ventos 

 
Escala: 
A escala é uma relação matemática entre as distâncias 

existentes no mundo real e aquelas que traçamos nos mapas. 
Por meio dela podemos indicar quantas vezes as dimensões 
reais do lugar foram reduzidas para serem representadas no 
mapa. Existem dois tipos principais: 

 
a) Escala gráfica – exprime, em um desenho semelhante a 

uma régua, a relação entre o mapa e o mundo real que ele 
representa. A vantagem dessa forma de escala está em sua fácil 

                                                 
22 Disponível em: http://www.geoluislopes.com/2012/08/principais-
elmentos-para-leitura.html. Acesso em: Fevereiro/2016. 

e imediata leitura, permitindo a determinação da distância por 
comparação. Ela é representada por uma linha graduada, 
dividida em partes iguais, cada uma delas representando uma 
certa unidade de comprimento que define as distâncias no 
local representado. Isso permite efetuar medidas diretas sobre 
o mapa. 

 
A escala gráfica indica, de forma direta, quantos 

quilômetros cada centímetro do mapa representa, de tal 
forma que, com uma simples régua, podemos calcular a 
distância real entre dois pontos representados. 

 
b) Escala numérica – normalmente é expressa por uma 

fração cujo numerador é a medida no mapa (sempre 1 
centímetro) e o denominador, a medida correspondente no 
terreno, sempre na mesma unidade (geralmente centímetros). 
Assim, numa escala 1/300.000, por exemplo, qualquer medida 
linear no mapa é 300.000 vezes maior no terreno. A escala 
numérica pode ser representada de três formas diferentes, 
dependendo das convenções de cada país: 

1:300.000, 1/300.000 ou 
1

300.000
. 

Quanto menor for o denominador, maior será a escala, 
portanto mais detalhes poderão ser representados. Assim, a 
escala 1:5.000 é maior que a escala 1:5.000.000, pois na 
primeira cada centímetro representa 5 mil centímetros, ou 50 
metros, enquanto na segunda cada centímetros representa 5 
milhões de centímetros, ou 50 quilômetros. 

Por isso, de foram geral, nos referimos às escalas como 
grandes ou pequenas. Se o espaço que queremos cartografar é 
muito grande, como a América Anglo-Saxônica, por exemplo, e 
dispomos de uma pequena folha de papel, é evidente que 
teremos de fazer uma grande redução para que o espaço 
representado caiba no papel. 

Mapas desse tipo são chamados mapas em pequena 
escala, pois a anotação numérica revela uma fração pequena, 
como, por exemplo, 1:65.000.000. Isso significa que cada 
centímetro do mapa equivale a 65 milhões de centímetros ou 
650 quilômetros do espaço real. 

Ao contrário, se queremos reproduzir um espaço 
geográfico menor, uma parte da cidade do Rio de Janeiro, por 
exemplo, não é preciso realizar uma redução tão grande. 
Assim, usaríamos uma escala 1:25.000, ou seja, 1 centímetro 
do mapa seria equivalente a apenas 25 mil centímetros do 
espaço real, ou 0,25 quilômetro. Por isso, mapas desse tipo são 
chamados de mapas em grande escala, já que a fração não é 
tão pequena como no caso anterior. 

 
Quanto maior a superfície real (mapa da América Anglo-

Saxônica), menor é a capacidade de representação do mapa 
(poucos detalhes). Quanto menor é a superfície real (mapa 
da cidade do Rio de Janeiro), maior a capacidade de 
representação do mapa (mais detalhes). 

 
A distinção entre escala grande e pequena não está 

convencionada mundialmente, o que significa que em alguns 
lugares um mapa de 1:25.000 já é classificado como de grande 
escala, enquanto em outros o hábito é denominar assim 
apenas os mapas com escala a partir de 1:10.000. 

Sem uma escala adequada é impossível construir um bom 
mapa. A escala não é simplesmente uma fria e distante relação 
matemática. Por meio dela podemos observar melhor o mundo 
real, repleto de informações a serem cartografadas. A escolha 
da escala adequada permite uma análise correta do espaço que 
se pretende cartografar e do nível de detalhamento 
necessário: é ela que determina a precisão, a legibilidade e a 
eficiência de um mapa. 
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Cálculos com Escala 
 
Com um bom mapa na mão e uma régua, podemos fazer 

cálculos usando escalas. Basicamente as questões de 
concursos em geral sobre o assunto trabalham com dois 
tipos de problemas: 

1. Determinação da distância real – Para calcular a 
distância real entre dois pontos, multiplicamos a distância 
em centímetro no mapa pelo valor da escala. Depois 
transformamos o resultado obtido em quilômetros pelo 
simples corte de 5 zeros. A distância real (D) resulta da 
multiplicação da distância no mapa (d) pela escala do 
mapa (E). 

D = d x E 
Exemplo: Num mapa de escala 1:3.000.000, qual é a 

distância real, em linha reta, entre as cidades A e B, 
distantes entre si 7 centímetros? 

Solução: 7 x 3.000.000 = 21.000.000 centímetros, ou 
seja, 210 quilômetros. 

 
2. Determinação da escala do mapa – Para descobrir 

uma escala, divide-se uma distância real conhecida pelo 
número obtido com a medição no mapa. Vejamos o seguinte 
caso: Num mapa em que a escala não está declarada, as 
cidades A e B estão distantes 4 centímetros. A escala do 
mapa (E) resulta da divisão da distância real (D) pela 
distância no mapa (d). 

E = D : d 
Exemplo: A distância real entre as cidades A e B, em 

linha reta, é de 160 quilômetros. Qual é a escala do mapa? 
Solução: 160:4 = 40, ou seja, 1 centímetro do mapa 

equivale a 40 quilômetros no terreno. Transformamos os 
quilômetros em centímetros pela simples adição de 5 zeros. 
Portanto, a escala é 1:4.000.000. 

 
Legenda: 
Denominamos legenda as simbologias usadas para 

representar um fenômeno qualquer num mapa. Os mapas, 
geralmente, são muito ricos em informações, representadas 
por meio de símbolos. Para entender o que está “escrito” nessa 
linguagem cartográfica, é necessário decodificar esses 
símbolos, ou seja, interpretar os códigos apresentados na 
legenda. Os símbolos mais usados são as linhas, as cores e os 
grafismos. 

 
a) Linhas – são utilizadas duas formas: 
* Lineares – para representar fenômenos com 

continuidade, tais como estradas, ferrovias, rios, fronteiras, 
etc. Elas podem surgir no mapa com aspectos diversos. Por 
exemplo, a representação de um rio com diferentes espessuras 
pode significar uma variação de sua largura real; se uma linha 
tracejada substitui seu traço contínuo, provavelmente 
representa a perenidade ou a intermitência desse rio. Se um 
canal artificial foi construído perpendicularmente ao rio, uma 
linha reta contínua vai representa-lo. Para os demais 
elementos, estradas, ferrovias, túneis, pontes, oleodutos, etc., 
o procedimento é parecido; 

* Isorritmas – são linhas que unem pontos de um local 
onde um determinado fenômeno tem intensidade igual. Uma 
das mais utilizadas é a isoípsa, que interliga pontos da mesma 
altitude, também conhecida por curva de nível. Veja na tabela 
abaixo outras linhas utilizadas: 

 
Tipos de intensidade 

igual 
Unem pontos de  

isoalinas salinidade 
isóbaras pressão atmosférica 
isóbatas profundidade 
isóclinas inclinação magnética 
isoietas pluviosidade 

isoípsas altitude 
isotermas temperatura 

 
b) Cores – são geralmente utilizadas para representar 

fenômenos de intensidade variável, como zonas de diferentes 
altitudes e profundidades. São convenções internacionais, 
seguidas por todos os países do mundo. 

As cores mais usadas são: 
* Azul, para representar águas tanto na superfície 

terrestre quanto nos mares e oceanos – a tonalidade pode 
variar de acordo com a profundidade das águas do local; 

* Verde, em geral usado em mapas de relevo para 
representar a altimetria; 

* Marrom, também usado em mapas de relevo para 
altimetria; 

* Preto, usado quase só em nomenclaturas, como por 
exemplo, nomes de cidades, portos, etc. 

 
c) Símbolos – são usados para representar os mais 

variados fenômenos. Muitos são extremamente particulares e 
utilizados apenas em alguns tipos de mapas. Outros são 
relativamente universais. Eles sempre representam um fato ou 
objeto, podendo apresentar formas e funções muito diferentes. 

Os símbolos proporcionais podem indicar diferenças do 
tamanho de uma produção, por meio de figuras geométricas 
simples. Já os símbolos pictóricos procuram identificar o 
objeto representado de forma direta. Há muito outros tipos de 
símbolos. 

 
Observando mapas! 
 
Os mapas fornecem uma visão gráfica muito precisa dos 

fatos geográficos, sempre com o uso de uma linguagem 
simbólica. Todos os detalhes de um mapa bem desenhado 
são importantes, por isso tudo deve ser observado com 
cuidado e atenção. 

Em geral, inicia-se com a observação pelo título do 
mapa. Depois, deve-se procurar sua orientação. Nos mapas 
que usamos hoje, o norte geralmente fica na parte superior. 
Por isso, podemos dizer que o mapa está orientado para o 
norte. É um hábito utilizado desde a Antiguidade e adotado 
até hoje, porque a cartografia se desenvolveu muito nos 
países do hemisfério norte. Mas nem sempre foi assim. Na 
Idade Média, por exemplo, era comum a orientação inversa, 
ou seja, a parte de cima do mapa representava o sul. Já os 
árabes, seguidores de Maomé, orientavam seus mapas para 
o leste, ou oriente, onde se situa a cidade sagrada de Meca. 
(O termo “orientação” significa, etimologicamente, 
posicionado para o oriente). 

Também deve ser dada muita atenção ao texto do mapa, 
que pode trazer importantes significados. O tamanho das 
letras e seu corpo, em maiúsculas ou minúsculas, podem 
indicar diferentes fenômenos ou diferentes hierarquias. 
Outros detalhes que você deve aprender a observar: 

* fenômenos climáticos – são representados por meio 
de linhas como as isotermas, isóbaras, isoietas, etc.; 

* hidrografia – os rios são representados por linhas 
contínuas ou descontínuas, de diferentes larguras e cores. 
Na forma de manchas, de diferentes tamanhos e cores, 
representam-se lagoas, mares, áreas de inundação, 
represas, etc. Áreas tracejadas em azul representam 
pântanos; 

* transportes – em geral na forma de linhas, com 
diferentes aspectos e cores para ferrovias, rodovias, 
oleodutos, gasodutos. Usam-se também símbolos para 
representar aeroportos, portos marítimos e fluviais, 
estações de metrô, aeroportos, etc.; 

* aspectos urbanos – símbolos de diferentes formas e 
tamanhos para capitais, cidades grades, médias ou 
pequenas, edifícios públicos, jardins, hospitais, escolas, etc.; 
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* nomenclatura – a designação do local aparece com 
nomes em diversos tamanhos e tipos de letras diferentes, 
às vezes até com cores diferentes; 

* topografia – pode estar representada na forma de 
linhas que unem pontos da mesma altitude (isoípsas) ou 
profundidades (isóbatas), ou na forma de cores. 

 
Bibliografia: 

 
ANTUNES, Vera Lúcia da Costa. Geografia do Brasil: Quadro 

Natural e Humano. Coleção Objetivo – Livro 24. Editora Sol. 
 
SCALZARETTO, Reinaldo. Geografia Geral – Geopolítica. 4ª 

edição – Livro 2. São Paulo: Anglo. 
 
Localização: 
 
Quanto à sua posição geográfica, o Brasil ocupa, dentro do 

continente sul – americano, a posição centro-leste, possuindo 
fronteira com quase todos os países sul-americanos, exceto o 
Equador, Chile e Trinidad-Tobago. 

A linha do Equador atravessa o País, ao norte do Amazonas, 
sul de Roraima, norte do Pará e sul do Amapá, enquanto o 
Trópico de Capricórnio corta o extremo sul do Mato Grosso do 
Sul, sul de São Paulo e norte do Paraná. 

Disso concluímos que o Brasil situa-se, quase inteiramente, 
na zona tropical da Terra. Somente 8% do território nacional 
se localiza na zona subtropical, e cerca de 7% situa-se no 
Hemisfério Norte; o restante, no Hemisfério Sul. 

 

 
 
Orientação: 
 
O processo de orientação desenvolve-se para atender à 

necessidade de deslocar-se em um determinado rumo, mesmo 
quando não é possível guiar-se pelos acidentes geográficos. 

 
Meios de Orientação: 
 
a) Sol: onde nasce é o Leste; onde se põe é o Oeste; a 

partir daí, temos os pontos cardeais: 
N – norte (setentrional); 
S – sul (meridional); 
L ou E – leste ou este (oriental); 
O ou W – oeste (ocidental). 
 
b) Lua: processo idêntico ao do Sol. 
 
c) Cruzeiro do Sul: aponta o Sul (apenas no Hemisfério 

Sul). 
 
d) Ventos: conhecendo-se a direção dos ventos 

dominantes. 
 
e) Bússola: sua agulha imantada aponta sempre para o 

norte magnético. 
 

 
Bússola 
 
Rosa-dos-Ventos: 
É formada com os pontos cardeais: Norte, Sul, Leste, Oeste, 

pontos colaterais e os pontos subcolaterais. 
 
Colaterais ficam entre os pontos cardeais: 
NORDESTE – NE – entre norte e este; 
SUDESTE – SE – entre sul e este; 
SUDOESTE – SO – entre sul e oeste; 
NOROESTE – NO – entre norte e oeste. 
 
Subcolaterais ficam entre os pontos cardeais e os 

colaterais: 
N NE – NOR – NORDESTE; 
N NO – NOR – NOROESTE; 
E NE – ES – NORDESTE; 
E SE – ES – SUDESTE; 
S SE – SU – SUDESTE; 
S SO – SU – SUDOESTE; 
O SO – OES – SUDOESTE; 
O NO – OES – NOROESTE. 
 

 
A rosa-dos-ventos utilizada para orientação 

 
Bibliografia: 

 
ANTUNES, Vera Lúcia da Costa. Geografia do Brasil: Quadro 

Natural e Humano. Coleção Objetivo – Livro 24. Editora Sol. 
 
SCALZARETTO, Reinaldo. Geografia Geral – Geopolítica. 4ª 

edição – Livro 2. São Paulo: Anglo. 
 

Questões 
 
01. (ANP – Especialista em Regulação – CESPE/2013) 

Um dos principais objetivos da cartografia é representar a 
Terra por meio de mapas e, para isso, a escala e os sistemas de 
coordenadas são elementos essenciais. A respeito desses 
elementos, julgue o item a seguir. 

A escala de um mapa é a relação constante que existe entre 
as distâncias lineares, medidas em um mapa, e as distâncias 
lineares correspondentes, medidas em um terreno, ou seja, a 
escala é uma proporção matemática. Dessa forma, é correto 
afirmar que a escala é uma relação numérica entre o mapa e a 
realidade que ele representa. 

(....) Certo                                (....) Errado 
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02. (IF/SP – Professor de Geografia – FUNDEP/2014) A 
escala de um mapa é aquela que 

(A) descreve atributos qualitativos e quantitativos do 
espaço representado. 

(B) formula a relação existente entre o mapa e o terreno. 
(C) permite localizar objetos e fenômenos segundo rede de 

coordenadas. 
(D) define propriedades geométricas segundo sistema de 

projeção. 
 
03. (SEDU/ES – Professor de Geografia – CESPE/2010) 

Acerca da utilização da cartografia como elemento 
fundamental da ciência geográfica, julgue o próximo item.  

A escala gráfica é utilizada em todos os mapas, 
principalmente naqueles que sofrem alterações nas suas 
dimensões, pois mantém-se utilizável em nova configuração 
dimensional do mapa. 

(....) Certo                                (....) Errado 
 
04. (Prefeitura de Nilópolis/RJ – Professor de 

Geografia – FUNCEFET/2011) A história da cartografia 
revela-nos como surgiram os primeiros mapas. Encantamo-
nos ao observar os mapas antigos, elaborados pelas diferentes 
civilizações. Obras como as [...], sobre a pré-história e as 
sociedades tradicionais, [...] apresenta-nos um acervo de 
mapas, até chegar aos dias atuais, por meio dos livros e das 
exposições. 

Com base na citação, pode-se afirmar que: 
(A) a cartografia, como uma ciência do campo das 

engenharias, contribui pouco para a ciência geográfica e para 
o seu ensino nas escolas. 

(B) os mapas apresentam uma função importante no 
ensino de geografia, pela sua capacidade de representar o 
espaço geográfico. 

(C) os mapas não possuem a capacidade de representar o 
espaço geográfico, não apresentando uma função importante 
no ensino de geografia 

(D) a geografia, como uma ciência do campo das “ciências 
sociais”, não necessita das chaves de interpretativas 
produzidas pelos mapas 

 
05. (UFF – Técnico de Laboratório – Geografia – 

UFF/Adaptada) A bússola é um instrumento de orientação. É 
formada por uma agulha imantada que se apoia num eixo 
vertical. Essa agulha gira sobre um fundo onde estão indicados 
os pontos de orientação. A ponta da agulha da bússola indica, 
aproximadamente, a direção: 

(A) sul; 
(B) leste; 
(C) norte; 
(D) oeste; 
(E) sudeste. 
 
06. (SEDUC/RJ – Professor Docente I – CEPERJ/2015) 

Se os alunos observarem diariamente o nascer e o pôr do sol, 
perceberão a regularidade dos pontos de nascente e poente. 
Ficará fácil a determinação dos pontos cardeais usando a 
seguinte convenção: 

(A) O Norte é definido como o ponto à frente de quem, com 
os braços estendidos, aponta o Leste com a mão direita e o 
Oeste com a mão esquerda, ficando o Sul às suas costas. 

(B) O Sul é definido como o ponto à frente de quem, com os 
braços estendidos, aponta o Leste com a mão direita e o Oeste 
com a mão esquerda, ficando o Norte às suas costas. 

(C) O Norte é definido como o ponto à frente de quem, com 
os braços estendidos, aponta o Oeste com a mão direita e o 
Leste com a mão esquerda, ficando o Norte às suas costas. 

(D) O Leste é definido como o ponto à frente de quem, com 
os braços estendidos, aponta o Sul com a mão direita e o Norte 
com a mão esquerda, ficando o Oeste às suas costas 

(E) O Oeste é definido como o ponto à frente de quem, com 
os braços estendidos, aponta o Norte com a mão direita e o Sul 
com a mão esquerda, ficando o Leste às suas costas. 

 
07. (IBGE – Técnico em Informações de Geografia e 

Estatística – CESGRANRIO/2013) No espaço aéreo 
brasileiro, uma aeronave se desloca, em linha reta, de Palmas, 
no Tocantins, para Brasília, no Distrito Federal. 

De acordo com os pontos cardeais, essa aeronave descreve 
uma trajetória no sentido 

(A) sul – norte 
(B) leste – oeste 
(C) norte – sul 
(D) nordeste – sudoeste 
(E) sudoeste – nordeste 
 
08. (DNIT – Analista – ESAF/2013) Em Cartografia, 

WGS84, SAD69 e SIRGAS2000 são termos relacionados com: 
(A) Sistemas de projeção 
(B) Receptores de GPS 
(C) Referenciais geodésicos 
(D) Sistema de coordenadas 
(E) Tipos de estações da RBMC (Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo) do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) 

 
09. (DPF – Perito – CESPE/2013) A respeito de 

cartografia, julgue o item a seguir. 
Os mapas de cartografia são concebidos por meio de dois 

elementos da realidade: localização e espaço. 
(....) Certo                                   (....) Errado 
 
10. (SEDUC/PI – Professor de Geografia – 

NUCEPE/2015) A representação e o conhecimento sobre a 
superfície terrestre são buscas constantes do cotidiano 
humano e a Cartografia favorece estes processos. 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE 
contribuições da Cartografia na localização sobre a superfície 
terrestre.  

(A) A localização precisa de um determinado ponto sobre 
a superfície terrestre é dada a partir da rede geográfica.  

(B)  As linhas que cobrem a superfície da Terra no sentido 
Norte-Sul são denominadas paralelos, que permitem a divisão 
do planeta em dois hemisférios e dois polos.  

(C)  Para localização de um ponto na superfície terrestre é 
necessária a determinação da distância entre um ponto 
qualquer e os paralelos de referências.  

(D) A Latitude de um lugar é expressa a partir da diferença 
espacial entre este e o Equador, medida em graus de 0º a 180º 
sempre na direção Leste ou Oeste.  

(E) Na localização sobre a superfície terrestre é preciso 
considerar exclusivamente as projeções cartográficas que 
permitem a construção de quadrículas nas quais é possível 
localizar os lugares. 

 
11. (ANP – Especialista em Regulação – CESPE/2013) 

Cartografia e geoprocessamento são duas ferramentas 
importantes em estudos ambientais como suporte à tomada de 
decisão. Com relação a essas ferramentas, julgue os próximos 
itens.  

Córrego Alegre, SAD-69 e WGS-72 são exemplos de datum 
utilizados na cartografia moderna. 

(....) Certo                                   (....) Errado 
 

Respostas 
 
01. Resposta: Certo. 
A escala é uma relação matemática entre as distâncias 

existentes no mundo real e aquelas que traçamos nos mapas. 
Por meio dela podemos indicar quantas vezes as dimensões 
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reais do lugar foram reduzidas para serem representadas no 
mapa. 

 
02. Resposta: B. 
A escala, em cartografia, é a relação matemática entre as 

dimensões do objeto no real e a do desenho que o representa 
em um plano ou um mapa. Constitui-se em um dos elementos 
essenciais de um mapa, juntamente com a orientação, a 
legenda (convenções cartográficas) e a fonte. 

 
03. Resposta: Certo. 
A escala é um atributo matemático de representação 

cartográfica, que indica a redução das dimensões do terreno 
utilizada para representá-lo. Pode ser expressa de modo 
numérico, por meio de uma fração, ou de modo gráfico, por 
meio de uma linha graduada. Ao contrário do que está 
afirmado na questão, alguns mapas trazem uma escala gráfica, 
outros trazem uma escala numérica e, existem ainda, os que 
trazem os dois tipos de escalas. A vantagem da escala gráfica é 
manter a proporcionalidade quando surgem reduções ou 
ampliações.23 

 
04. Resposta: B. 
Os mapas têm uma linguagem própria, profundamente 

ligada à Geografia, e um conjunto de regras bem definidas. 
Os mapas são sempre uma simplificação do mundo real, 

feita sobre uma superfície geométrica plana. 
 
05. Resposta: C. 
Bússola: sua agulha imantada aponta sempre para o norte 

magnético. 
 
06. Resposta: A. 
Segue abaixo a imagem para orientação, disponível em: 
http://www.inf.furb.br/obeb/geografia_novo/image008.j

pg. Acesso em: Fevereiro/2016: 
 

 
 
07. Resposta: C. 
O avião sai de Tocantins (cima) que fica ao norte de Brasília 

(baixo), portanto a rota do avião que sai do Norte é em direção 
ao sul de Tocantins, onde fica Brasília; assim, letra C - norte – 
sul. 

 
08. Resposta: C. 
Segundo o IBGE, um sistema geodésico de referência é um 

sistema de referência composto por uma figura geométrica 
representativa da superfície terrestre, posicionada no espaço, 
permitindo a localização única de cada ponto da superfície em 
função de suas coordenadas tridimensionais, e materializado 
por uma rede de estações geodésicas. Exemplos de sistema 
geodésico de referência: atualmente o Brasil utiliza o 
SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas) mas já admitiu também anteriormente o uso do 
SAD69 (South American Datum 1969) e do WGS84.24 

 
 
 

                                                 
23 Autor: Sávia Cordeiro, Mestre em Direito Constitucional (PUC-Rio) e 
Assessora da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. 

09. Resposta: Errado. 
Por definição, a localização não é um elemento da 

realidade, é uma convenção criada pelo homem. Nem todo 
mapa produzido precisa de localização definida. 

 
10. Resposta: A. 
Rede Geográfica - A rede geográfica é um conjunto de 

linhas imaginárias, formadas por paralelos e meridianos, que 
servem para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. 
Esta rede é de fundamental importância para a confecção de 
mapas e é o princípio de funcionamento de um GPS, dentre 
outras utilizações.  

Paralelos - O principal paralelo é o Equador (0°), o qual 
divide a terra em dois hemisférios: o hemisfério sul (HS) e o 
hemisfério norte (HN). Além do Equador existem outros 
paralelos com nomes especiais, os quais são: o círculo polar 
ártico (HN) e o antártico (HS), trópico de câncer (HN) e o 
trópico de capricórnio (HS).  

Os paralelos é que vão determinar a latitude de um 
determinado lugar na superfície terrestre, dessa forma 
podemos entender como latitude: é a distância medida em 
graus de um lugar na superfície terrestre ao Equador.  

Meridianos - Apenas com latitude não é possível 
determinar um ponto na superfície terrestre. Com isso, são 
traçadas linhas imaginárias de um polo ao outro, cortando 
perpendicularmente os paralelos, os quais são denominados 
de meridianos.  

Por meio deste encontra-se a longitude de um lugar, tendo 
como referência o meridiano de Greenwich, dividindo a terra 
em hemisfério oriental e hemisfério ocidental.  

Desse modo compreendemos por longitude: toda distância 
medida em graus, de um determinado lugar da superfície 
terrestre ao meridiano de Greenwchi. 

Disponível em: 
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/a-

rede-geografica.htm. 
 
11. Resposta: Certo. 
Historicamente, no Brasil já foram oficialmente adotados 

quatro referenciais geodésicos: Córrego Alegre, Astro Datum 
Chuá, SAD69, WGS84. 

 

 
 
A história do conceito de Desenvolvimento Sustentável 
 
O conceito de desenvolvimento sustentável foi 

oficialmente declarado na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, na cidade 
de Estocolmo, Suécia, e, por isso, também chamada 
de Conferência de Estocolmo. A importância da elaboração do 
conceito, nessa época, foi a de unir as noções de crescimento e 
desenvolvimento econômico com a preservação da natureza, 
questões que, até então, eram vistas de forma separada. 

Em 1987, foi elaborado o Relatório “Nosso Futuro 
Comum”, mais conhecido como Relatório Brundtland, que 
formalizou o termo desenvolvimento sustentável e o tornou de 
conhecimento público mundial. Em 1992, durante a ECO-92, o 
conceito “satisfazer as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades” tornou-se o eixo principal da 
conferência, concentrando os esforços internacionais para o 
atendimento dessa premissa. Com esse objetivo, foi elaborada 

24 Autor: Sávia Cordeiro, Mestre em Direito Constitucional (PUC-Rio) e 
Assessora da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. 

12. Noções de Desenvolvimento 
Sustentável. 
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a Agenda 21, com vistas a diminuir os impactos gerados pelo 
aumento do consumo e do crescimento da economia pelo 
mundo. 

 
Conceito e aplicação do desenvolvimento sustentável 
 
O termo desenvolvimento sustentável propõe uma forma 

de desenvolvimento que tem como princípio atender as 
necessidades das gerações do presente sem que haja 
comprometimento das gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades.  

O desenvolvimento sustentável pode ser dividido em três 
componentes: sustentabilidade social, sustentabilidade 
ambiental e sustentabilidade econômica, conforme pode ser 
observado na figura abaixo: 

 

 
 
1. A Sustentabilidade Social: é orientada para o 

desenvolvimento humano, a estabilidade das instituições 
públicas e culturais, bem como a redução de conflitos sociais. 
É um veículo de humanização da economia, e, ao mesmo 
tempo, pretende desenvolver o tecido social nos seus 
componentes humanos e culturais. 

 
1. A sustentabilidade Ambiental: Consiste na manutenção 

das funções e componentes dos ecossistemas de modo 
sustentável capazes de se adaptar a alterações, para manter a 
sua variedade biológica. É também a capacidade que o 
ambiente natural tem de manter as condições dignas para as 
pessoas e para os outros seres vivos 

 
2. Sustentabilidade Econômica: Consiste em um conjunto 

de medidas e políticas que visam à incorporação de 
preocupações e conceitos ambientais e sociais. 

 
COMO ATINGIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 
 
Parta alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário 

reconhecer que os recursos naturais não são infinitos e a partir 
disso utiliza-los de maneira consciente e planejada. Isso 
significa optar pelo consumo de bens produzidos com 
tecnologia e materiais menos ofensivos ao meio ambiente, 
utilização racional dos bens de consumo, evitando que haja o 
desperdício e evitar o excesso e ainda, após o consumo, cuidar 
para que os resíduos, se houver, não provoquem degradação 
ao meio ambiente.  

Para tal se faz necessária a prática dos três “erres”, como 
exemplificado a seguir: 

Adotar a prática dos três 'erres': 
1. REDUÇÃO: que se recomenda evitar adquirir produtos 

desnecessários; 
 
2. REUTILIZAÇÃO: que sugere que se reaproveite 

embalagens, plásticos e vidros; 
 

3. RECICLAGEM: que orienta separar o que pode ser 
transformado em outro produto ou, então, em produto 
semelhante. 

 

 
 
Além da adoção dos três erres, uma série de outras 

medidas devem ser tomadas pelos Estados nacionais:  
a) limitação do crescimento populacional; 
b) garantia de alimentação a longo prazo;  
c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;  
d) diminuição do consumo de energia e desenvolvimento 

de tecnologias que admitem o uso de fontes energéticas 
renováveis;  

e) aumento da produção industrial nos países não-
industrializados à base de tecnologias ecologicamente 
adaptadas;  

f) controle da urbanização selvagem e integração entre 
campo e cidades menores;  

g) as necessidades básicas devem ser satisfeitas. No nível 
internacional, as metas propostas pelo Relatório são as 
seguintes:  

h) as organizações do desenvolvimento devem adotar a 
estratégia de desenvolvimento sustentável;  

i) a comunidade internacional deve proteger os 
ecossistemas supranacionais como a Antártica, os oceanos, o 
espaço;  

j) guerras devem ser banidas;  
k) a ONU deve implantar um programa de 

desenvolvimento sustentável. 
 
Conservação e Recuperação Ambiental 
 
Entre as atribuições do Fundo Amazônia, estabelecidas em 

Decreto Presidencial (Decreto n° 6.527, de 01.08.2008), 
constam, entre outras, o apoio à  

(I) gestão de florestas públicas e áreas protegidas;  
(II) recuperação de áreas desmatadas; e  
(III) a conservação e uso sustentável da biodiversidade. 
 
Portanto, a questão da conservação e recuperação dos 

ecossistemas naturais, da biodiversidade e dos serviços 
ambientais é central à própria existência do Fundo Amazônia.  
Nessa linha, tem-se que na construção do Quadro Lógico do 
Fundo Amazônia, ferramenta de planejamento, gestão e 
monitoramento de impactos, foram destacadas como 
integrantes de sua lógica de intervenção: 

- Ampliação de áreas protegidas; 
- Consolidação da gestão de florestas públicas e áreas 

protegidas; e 
- Apoio à recuperação de áreas desmatadas e degradadas, 

tornando-as aptas a serem utilizadas para fins econômicos e 
de conservação ecológica. Por sua vez, as “Diretrizes” do 
Fundo Amazônia estabelecem como temas prioritários a:  

- Consolidação de áreas protegidas, em especial as 
Unidades de Conservação de Usos Sustentável e Terras 
Indígenas; 
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- Desenvolvimento e implantação de modelos de 
recuperação de APPs e Reserva Legal, com ênfase no uso 
econômico. 

 
O termo biodiversidade - ou diversidade biológica - 

descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. 
 
Biodiversidade ou diversidade biológica é a diversidade da 

natureza viva. Desde 1986, o termo e conceito têm adquirido 
largo uso entre biólogos, ambientalistas, líderes políticos e 
cidadãos conscientizados no mundo todo. Este uso coincidiu 
com o aumento da preocupação com a extinção, observado nas 
últimas décadas do Século XX. Refere-se à variedade de vida no 
planeta Terra, incluindo a variedade genética dentro das 
populações e espécies, a variedade de espécies da flora, da 
fauna, de fungos macroscópicos e de microrganismos, a 
variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos 
organismos nos ecossistemas; e a variedade de comunidades, 
habitats e ecossistemas formados pelos organismos. 

  
Quantas espécies existem no mundo 
  
Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem 

no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas 
até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 
2 milhões de espécies. Entre os especialistas, o Brasil é 
considerado o país da "megadiversidade": aproximadamente 
20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. É bastante 
divulgado, por exemplo, o potencial terapêutico das plantas da 
Amazônia. Para entender o que é a biodiversidade, devemos 
considerar o termo em dois níveis diferentes: todas as formas 
de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo, e as 
inter-relações, ou ecossistemas, na qual a existência de uma 
espécie afeta diretamente muitas outras. A diversidade 
biológica está presente em todo lugar: no meio dos desertos, 
nas tundras congeladas ou nas fontes de água sulfurosas. A 
diversidade genética possibilitou a adaptação da vida nos mais 
diversos pontos do planeta. As plantas, por exemplo, estão na 
base dos ecossistemas. Como elas florescem com mais 
intensidade nas áreas úmidas e quentes, a maior diversidade é 
detectada nos trópicos, como é o caso da Amazônia e sua 
excepcional vegetação. 

 
Quais as principais ameaças à biodiversidade 
 
A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a 

expansão da fronteira agrícola em detrimento dos habitats 
naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso está 
levando muitas espécies vegetais e animais à extinção. A cada 
ano, aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta 
tropical são desmatados. As estimativas sugerem que, se isso 
continuar, entre 5% e 10% das espécies que habitam as 
florestas tropicais poderão estar extintas dentro dos próximos 
30 anos. A sociedade moderna - particularmente os países 
ricos - desperdiça grande quantidade de recursos naturais. A 
elevada produção e uso de papel, por exemplo, é uma ameaça 
constante às florestas. A exploração excessiva de algumas 
espécies também pode causar a sua completa extinção.  

Por causa do uso medicinal de chifres de rinocerontes em 
Sumatra e em Java, por exemplo, o animal foi caçado até o 
limiar da extinção. A poluição é outra grave ameaça à 
biodiversidade do planeta. Na Suécia, a poluição e a acidez das 
águas impede a sobrevivência de peixes e plantas em quatro 
mil lagos do país. A introdução de espécies animais e vegetais 
em diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial, pois 
acaba colocando em risco a biodiversidade de toda uma área, 
região ou país. Um caso bem conhecido é o da importação do 
sapo cururu pelo governo da Austrália, com objetivo de 
controlar uma peste nas plantações de cana-de-açúcar no 
nordeste do país. O animal revelou-se um predador voraz dos 

répteis e anfíbios da região, tornando-se um problema a mais 
para os produtores, e não uma solução. 

  
O que é a Convenção da Biodiversidade 
 
A Convenção da Diversidade Biológica é o primeiro 

instrumento legal para assegurar a conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais. Mais de 160 países 
assinaram o acordo, que entrou em vigor em dezembro de 
1993. O pontapé inicial para a criação da Convenção ocorreu 
em junho de 1992, quando o Brasil organizou e sediou uma 
Conferência das Nações Unidas, a Rio-92, para conciliar os 
esforços mundiais de proteção do meio ambiente com o 
desenvolvimento socioeconômico. 

Contudo, ainda não está claro como a Convenção sobre a 
Diversidade deverá ser implementada. A destruição de 
florestas, por exemplo, cresce em níveis alarmantes. Os países 
que assinaram o acordo não mostram disposição política para 
adotar o programa de trabalho estabelecido pela Convenção, 
cuja meta é assegurar o uso adequado e proteção dos recursos 
naturais existentes nas florestas, na zona costeira e nos rios e 
lagos. O WWF-Brasil e sua rede internacional acompanham os 
desdobramentos dessa Convenção desde sua origem. Além de 
participar das negociações da Conferência, a organização 
desenvolve ações paralelas como debates, publicações ou 
exposições. Em 2006, a reunião ocorreu em Curitiba, PR. 

 
Legislação Ambiental 
 
A legislação ambiental fornece os parâmetros que balizam 

o empreendimento, assim como permite a identificação das 
ações de manejo ambiental que deverão ser realizadas pelo 
empreendedor, beneficiário e demais agentes envolvidos, para 
estar em conformidade com a legislação. A Constituição de 
1988 orienta a cooperação entre a União, os Estados e os 
Municípios, em relação ao meio ambiente e ao aproveitamento 
dos recursos hídricos, destacando-se os artigos 23 e 24. 

 
O Art. 23 trata da competência comum na proteção do meio 

ambiente e do combate à poluição em qualquer de suas 
formas: 

- preservação das florestas, da fauna e da flora; 
- proteção dos documentos, das obras e outros bens de 

valor histórico, artístico ou cultural; 
- fomento à produção agropecuária e organização do 

abastecimento alimentar; 
- promoção de programas referentes à construção de 

moradias, bem como a melhoria destas habitações no tocante 
ao saneamento básico; 

- registro, acompanhamento e fiscalização das concessões 
de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais. 

A cooperação entre a União, o Estado e os Municípios, em 
relação a esses assuntos, deve ser normalizada por lei 
complementar, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem estar nacional. O Art. 24 trata da competência 
concorrente do domínio das leis por parte dos referidos entes 
da Federação, exceto o Município. Conforme esse dispositivo, 
a estrutura das normas gerais pertence ao poder legiferante da 
União, sem entrar em detalhes ou minúcias, sendo estas de 
competência dos Estados e do Distrito Federal. Não existe, 
porém, Lei Federal sobre normas gerais. Os Estados exercerão 
competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. No elenco de matérias mencionadas no Art. 24, 
tem-se, entre outras, aquelas pertinentes a: 

- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio 
ambiente e controle da poluição; 
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- responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. 

A Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (com alterações na 
Lei Nº 7.804, de 18 de julho de 1989), se refere à Política 
Nacional do Meio ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, tendo criado o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (SISNAMA), cuja estrutura é composta por 
órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental. Desta lei destaca-se o seu Art. 8º, que, 
fazendo referência às áreas que são consideradas Patrimônio 
Nacional, estabelece que o Conama, quando julgar necessário, 
poderá determinar a realização de estudos alternativos e das 
possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou 
privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem como a entidades privadas, as informações 
indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto 
ambiental e respectivos relatórios, nos casos de obras ou 
atividades de significativo potencial de degradação ambiental. 

Dentre os instrumentos listados na Lei Nº 6.938/81, 
destacam-se os incisos III e IV (a avaliação de impactos 
ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas 
ou potencialmente poluidoras). Tais instrumentos 
possibilitam ao órgão ambiental permitir, induzir, modificar 
ou mesmo rejeitar a implantação de empreendimentos e 
atividades públicas ou privadas que visem a utilização de 
recursos ambientais. Segundo o Art. 10 da citada Lei "a 
construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e de atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras, bem como as capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento de órgão estadual competente, integrante do 
Sistema Nacional do Meio ambiente - SISNAMA, e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de 
outras licenças exigíveis". 

Para obtenção de uma das licenças, a Lei Nº 6.938/81, em 
seu Art. 9º, inciso III, estabelece como pré-requisito a 
"Avaliação de Impactos Ambientais". A Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) é um instrumento de política ambiental 
formado por um conjunto de procedimentos, que tem como 
objetivo assegurar a realização do exame sistemático dos 
impactos ambientais de uma determinada ação proposta 
(projeto, programa, plano ou política), e de suas alternativas, 
onde os resultados sejam apresentados de forma adequada ao 
público e aos responsáveis pela tomada de decisão, sendo, 
desta forma, por eles devidamente considerados antes que as 
decisões sejam tomadas. Visando proporcionar a avaliação do 
impacto ambiental, foram criadas as figuras do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), pelo Decreto Nº 88.351/83, em seu Art. 18°. Como este 
decreto foi revogado pela edição do Decreto 99.274/90, o EIA 
e o RIMA passaram a ser regidos por este último. 

Ao regulamentar a Lei Nº 6.938/81, o Decreto Federal Nº 
99.274/90, em seu Art. 7º, inciso III, delegou ao Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - Conama a competência para 
estabelecer normas e critérios gerais para o licenciamento das 
atividades potencialmente poluidoras. Assim, o Conama, 
baixou a Resolução Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, definindo 
impacto ambiental como "qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam  

(I) a saúde, a segurança e o bem estar da população;  
(II) as atividades sociais e econômicas;  
(III) a biota;  
(IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

e  

(V) a qualidade dos recursos ambientais", criando a 
obrigatoriedade de realização de EIA/RIMA para o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. 

 
Em 1987, "considerando a necessidade de que sejam 

editadas regras gerais para o licenciamento ambiental de 
obras de grande porte, especialmente aquelas em que a união 
tenha interesse relevante, como a geração de energia elétrica", 
o Conama editou a Resolução Nº 006, de 16 de setembro 
daquele ano, a qual, complementando a Resolução Nº 001, 
define os aspectos processuais do licenciamento. 

“Considerando a necessidade de revisão dos 
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 
ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento como instrumento de gestão ambiental, 
instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente; a 
necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento 
ambiental estabelecidos na PNMA, que ainda não foram 
definidos; a necessidade de ser estabelecido critério para 
exercício da competência para o licenciamento a que se refere 
o Art. 10 da Lei Nº 6.938/81; e a necessidade de se integrar à 
atuação dos órgãos competentes do SISNAMA na execução do 
PNMA, em conformidade com as respectivas competências”, o 
Conama deliberou a Resolução Nº 237, de 19 de dezembro de 
1997, que regulamenta o sistema nacional de licenciamento 
ambiental e define, em seu Art. 8º, a Licença Prévia (LP), a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). 

Esta resolução continuou por detalhar os critérios básicos 
para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), como 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e 
obrigatórios para o licenciamento de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente. 

 
A Resolução Conama Nº 237/97 fixou os seguintes 

conceitos: 
 
Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo 

pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicadas ao caso. Licença Ambiental: ato 
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 
pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental. Os empreendimentos e 
atividades são licenciados por um único nível de competência.  

 
Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos 

relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 
empreendimento, apresentado como subsídio para a análise 
da licença requerida, tais como: relatórios ambientais, planos 
e projetos de controle ambiental, relatório ambiental 
preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. 

O EIA deverá obedecer a uma série de requisitos, definidos 
pela Resolução Conama Nº 001/86: 

- contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 
localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não 
execução do mesmo; 
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- identificar e avaliar sistematicamente os impactos 
ambientais gerados nas fases de implantação e operação da 
atividade, definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 
influência do projeto, considerando-se, em todos os casos, a 
bacia hidrográfica na qual se localiza; 

- considerar os planos e programas governamentais, 
propostos e em implantação na área de influência do projeto, 
em suas compatibilidades. 

 
O RIMA, por sua vez, deverá ser apresentado "de forma 

objetiva e adequada à sua compreensão". A publicidade a ser 
dada ao RIMA é requisito fundamental, de forma que os órgãos 
públicos e a população possam manifestar-se (Resolução 
Conama Nº 001/86). Os pedidos de licenciamento, sua 
renovação e a respectiva concessão devem ser publicados no 
jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional 
ou local de grande circulação. Compete ao Conama fixar os 
prazos para a concessão das licenças, observada a natureza 
técnica da atividade. 

A Resolução Conama Nº 237/97, em seu anexo 1, 
estabelece também as atividades ou empreendimentos 
sujeitos ao licenciamento ambiental.  

 

ÓRGÃO COMPETÊNCIA 

Ibama 

Licenciar empreendimento ou 
atividade:  

- o Localizado(a) ou desenvolvido(a) 
conjuntamente no Brasil ou país 
limítrofe, no mar territorial, na 
plataforma continental, na zona 
econômica exclusiva, em terras 
indígenas ou em Unidades de 
Conservação Ambiental;  

- o Localizado(a) ou for desenvolvida 
em dois ou mais Estados; 

- o Cujos impactos ambientais diretos 
ultrapassem os limites territoriais do 
país ou de um ou mais Estados; 

- o Pesquisa, lavra, produção, 
beneficiamento, transporte, 
armazenagem e disposição de material 
radioativo ou que utilize energia nuclear, 
em conjunto com a CNEN; 

- o Bases ou empreendimentos 
militares, quando couber; 

- o Ibama faz o licenciamento 
considerando o exame técnico procedido 
pelos Estados, e pode, eventualmente, 
delegar-lhes o licenciamento. 

Órgão 
Ambiental 
Estadual 

Licenciar empreendimento ou 
atividade: 

- o Localizada ou desenvolvida em 
mais de um município ou em Unidade de 
Conservação de domínio estadual ou do 
Distrito Federal; 

- o Localizado(a) ou desenvolvido(a) 
nas florestas e demais formas de 
vegetação natural de preservação 
permanente (Lei Nº 4771/65); 

- o Cujos impactos ambientais diretos 
ultrapassem os limites territoriais de um 
ou mais Municípios. 

- o Órgão Ambiental Estadual faz o 
licenciamento considerando o exame 
técnico procedido pelos órgãos 

ambientais dos Municípios, e quando 
couber, o parecer de órgãos federais. 

Órgão 
Ambiental 
Municipal 

Compete ao Órgão Ambiental 
Municipal, ouvidos os órgãos 
competentes da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, quando couber, o 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades de 
impacto ambiental local e daqueles que 
lhe forem delegadas pelo Estado, por 
instrumento legal ou convênio. 

 
Legislação Ambiental Brasileira 
 
Segundo a Constituição Federal, todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Justiça tem 
o dever de acompanhar e julgar as transformações 
econômicas, políticas e sociais para defender o bem público, 
principalmente, os crimes contra o patrimônio natural, urbano 
e cultural. 

A partir da Lei 12.011, de 2009, editada pelo Congresso 
Nacional sob iniciativa do STJ (Superior Tribunal de Justiça), 
foi estabelecido a criação de 230 novas Varas Federais de 2010 
a 2014, uma média de 46 novas varas a cada ano. Essas novas 
varas são especializadas em crimes ambientais, com 
autoridade para julgar processos que envolvam a União, 
empresas públicas, fundação ou autarquia federal. No outro 
lado, no banco do réus, o processo pode envolver pessoas 
físicas, jurídicas e o próprio poder público em casos de crimes 
ambientais, danos e omissões. No ano de 2010, a Vara Federal 
Ambiental e Agrária de Belém iniciou suas atividades com 
cerca de 3.500 processos que antes tramitavam em outras 
Varas Federais do estado. 

A legislação ambiental brasileira é considerada uma das 
mais avançadas do mundo, sua estrutura começou a ser 
composta em 1981, a partir da Lei 6.938 da Política Nacional 
de Meio Ambiente que infere sobre questões relacionadas ao 
planejamento, gestão e fiscalização. Atualmente, o Brasil conta 
com normas específicas e com a Lei de Crimes Ambientais. A 
Constituição Federal estabelece as questões ambientais como 
missão reservada à União, estados, Distrito Federal e 
municípios. Leia a seguir a evolução da legislação ambiental 
brasileira: 

- 1934: Criação do Código de Águas e do Código Florestal, 
passo inicial para a legislação ambiental brasileira; 

- 1965: Código Florestal, Lei 4.771: Lei que visou 
estabelecer proteção das áreas de preservação permanente; 

- 1967: Lei da Fauna Silvestre, Lei 5.197: Lei que classificou 
como crimes a utilização, perseguição, caça de animais 
silvestres, caça profissional, comércio de espécies da fauna 
silvestre e produtos derivados da caça; 

- 1975: Decreto-Lei 1.413 que iniciou o estabelecimento do 
controle da poluição provocada por atividades industriais; 

- 1979: Lei 6.766, referente ao Parcelamento do Solo 
Urbano, com regras para loteamentos em áreas urbanas; 

- 1980: Lei 6.803, lei do Zoneamento Industrial nas Áreas 
Críticas de Poluição, concedeu aos estados e municípios a 
autoridade de impor padrões e limites ambientais para 
licenciamento industrial; 

- 1981: Lei 6.938, lei da Política Nacional do Meio Ambiente 
que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente; 

- 1985: Lei 7.347, conhecida como a Lei da Ação Civil 
Pública referente à ação civil pública de responsabilidades por 
danos ao meio ambiente; 
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- 1988: Lei 9.605, conhecida como a Lei de Crimes 
Ambientais que reordenou a legislação ambiental brasileira; 

- 2000: Lei 9.985, a lei SNUC, Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação; 

- 2001: Lei 10.257, é criado o Estatuto das Cidades para 
conceder às autoridades municipais estruturas para o 
desenvolvimento equilibrado das cidades sem 
comprometimento do meio ambiente. 

 
Estocolmo 1972 
 
Os sérios problemas ambientais que afetavam o mundo 

foram a causa da convocação pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1968, da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, que veio a se realizar em junho de 1972 em 
Estocolmo. Essa Conferência chamou a atenção das nações 
para o fato de que a ação humana estava causando séria 
degradação da natureza e criando severos riscos para o bem 
estar e para a própria sobrevivência da humanidade. Foi 
marcada por uma visão antropocêntrica de mundo, em que o 
homem era tido como o centro de toda a atividade realizada no 
planeta, desconsiderando o fato de a espécie humana ser parte 
da grande cadeia ecológica que rege a vida na Terra. 

A Conferência foi marcada pelo confronto entre as 
perspectivas dos países desenvolvidos e dos países em 
desenvolvimento. Os países desenvolvidos estavam 
preocupados com os efeitos da devastação ambiental sobre a 
Terra, propondo um programa internacional voltado para a 
Conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, 
pregando que medidas preventivas teriam que ser 
encontradas imediatamente, para que se evitasse um grande 
desastre. Por outro lado, os países em desenvolvimento 
argumentavam que se encontravam assolados pela miséria, 
com graves problemas de moradia, saneamento básico, 
atacados por doenças infecciosas e que necessitavam 
desenvolver-se economicamente, e rapidamente. 
Questionavam a legitimidade das recomendações dos países 
ricos que já haviam atingido o poderio industrial com o uso 
predatório de recursos naturais e que queriam impor a eles 
complexas exigências de controle ambiental, que poderiam 
encarecer e retardar a industrialização dos países em 
desenvolvimento. 

A Conferência contou com representantes de 113 países, 
250 organizações não governamentais e dos organismos da 
ONU. A Conferência produziu a Declaração sobre o Meio 
Ambiente Humano, uma declaração de princípios de 
comportamento e responsabilidade que deveriam governar as 
decisões concernentes a questões ambientais. Outro resultado 
formal foi um Plano de Ação que convocava todos os países, os 
organismos das Nações Unidas, bem como todas as 
organizações internacionais a cooperarem na busca de 
soluções para uma série de problemas ambientais. 

 
Rio de Janeiro 1992 
 
Em 1988 a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou 

uma Resolução determinando à realização, até 1992, de uma 
Conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento que 
pudesse avaliar como os países haviam promovido a Proteção 
ambiental desde a Conferência de Estocolmo de 1972. Na 
sessão que aprovou essa resolução o Brasil ofereceu-se para 
sediar o encontro em 1992. Em 1989 a Assembleia Geral da 
ONU convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), que ficou conhecida 
como "Cúpula da Terra", e marcou sua realização para o mês 
de junho de 1992, de maneira a coincidir com o Dia do Meio 
Ambiente. Dentre os objetivos principais dessa conferência, 
destacaram-se os seguintes: 

- examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e 
suas relações com o estilo de desenvolvimento vigente; 

- estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias 
não poluentes aos países subdesenvolvidos; 

- examinar estratégias nacionais e internacionais para 
incorporação de critérios ambientais ao processo de 
desenvolvimento; 

- estabelecer um sistema de cooperação internacional para 
prever ameaças ambientais e prestar socorro em casos 
emergenciais; 

- reavaliar o sistema de organismos da ONU, 
eventualmente criando novas instituições para implementar 
as decisões da conferência. 

 
Essa Conferência foi organizada pelo Comitê Preparatório 

da Conferência (PREPCOM), que foi formado em 1990 e 
tornou-se responsável pela preparação dos aspectos técnicos 
do encontro. Durante as quatro reuniões do PREPCOM 
antecedentes à Conferência, foram preparados e discutidos os 
termos dos documentos que foram assinados em junho de 
1992 no Rio de Janeiro. O PREPCOM foi também importante na 
medida em que inovou os procedimentos preparatórios de 
Conferências internacionais, permitindo um amplo debate 
político e intercâmbio de ideias entre as delegações oficiais e 
os representantes dos v rios setores da sociedade civil, por 
meio de entidades e cientistas. A participação ativa de atores 
não governamentais nesse processo é um indício do papel cada 
vez mais importante desses atores em negociações 
internacionais.  

Em geral, pode-se dizer que representantes de ONGs e do 
setor privado têm tido um papel significativo nos anos 
recentes na elaboração de importantes acordos 
internacionais, assistindo delegações oficiais, ou até sendo 
incluídos como parte das mesmas. A Conferência da ONU 
propiciou um debate e mobilização da comunidade 
internacional em torno da necessidade de uma urgente 
mudança de comportamento visando a preservação da vida na 
Terra. A Conferência ficou conhecida como "Cúpula da Terra" 
(Earth Summit), e realizou-se no Rio de Janeiro entre 3 e 14 de 
junho de 1992, contando com a presença de 172 países 
(apenas seis membros das Nações Unidas não estiveram 
presentes), representados por aproximadamente 10.000 
participantes, incluindo 116 chefes de Estado. Além disso, 
receberam credenciais para acompanhar as reuniões cerca de 
1.400 organizações não governamentais e 9.000 jornalistas. 
Como produto dessa Conferência foram assinados 05 
documentos. São eles: 

1. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

2. Agenda 21 
3. Princípios para a Administração Sustentável das 

Florestas 
4. Convenção da Biodiversidade 
5. Convenção sobre Mudança do Clima 
 
A relação a seguir contém dados sobre os principais 

tratados internacionais em matéria ambiental, alguns de 
alcance internacional, outros de alcance regional, sem contudo 
esgotar a matéria. 

 
1959 
  
  

Convenção sobre Pesca no Atlântico 
Norte Conservação e uso racional dos 
estoques de peixes. 

Convenção sobre Pesca no Atlântico 
NE Conservação e uso racional dos 
estoques de peixes. 

(Protocolo 91) Tratado Antártico 
Utilização da Antártica para fins 
pacíficos. 
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1960 
  

Convênio sobre Proteção dos 
Trabalhadores contra Radiações 
Ionizantes Proteção da saúde e segurança 
dos trabalhadores. 

Convenção sobre Responsabilidade 
de Terceiros no Uso da Energia Nuclear 
Compensação sobre danos causados e 
garantia do uso pacífico da energia 
nuclear. 

1961 Convenção sobre Proteção de Novas 
Qualidades de Plantas Reconhecimento e 
proteção dos cultivadores de novas 
variedades de plantas. 

1962 Acordo de Cooperação em Pesca 
Marítima Promover a cooperação na 
pesca e pesquisa sobre recursos do mar. 

1963 
  
  

Convenção de Viena sobre 
Responsabilidade Civil por Danos 
Nucleares Provisão de recursos contra 
danos resultantes do uso pacífico da 
energia nuclear. 

Acordo sobre Poluição do Rio Reno 
contra Poluição Cooperação entre países 
para prevenir a poluição e manter 
qualidade da água. 

Tratado proibindo ensaios nucleares 
na atmosfera, espaço ultraterrestre (Lua, 
etc.) Desincentivar a produção e testes de 
armas nucleares. 

1964 Convenção sobre Conselho 
Internacional para Exploração do Mar 
Nova constituição para conselho criado 
em 1902. 

1966 Convenção sobre Conservação do 
Atum do Atlântico Manter populações e 
promover uso racional. 

1967 Convenção Fitossanitária Africana 
Controle e eliminação de pragas das 
plantas. 

1968 Convenção Africana sobre 
Conservação da Natureza e Recursos 
Naturais Conservação e utilização do 
solo, água, flora e fauna para as futuras 
gerações. 

1969 
  
  

Convenção sobre Conservação dos 
Recursos Vivos do Atlântico SE 
Cooperação e uso racional de recursos. 

Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil por Danos 
Causados por Poluição por Óleo Visa 
compensação de danos causados por 
derramamento de óleo. 

Convênio Relativo à Intervenção em 
Alto Mar em caso de acidentes com Óleo 
Para tomada de providências em 
acidentes que afetem o mar e a costa. 

1971 
  
  

(Emendada em 1982) Convenção 
Relativa às Áreas Úmidas de Importância 
Internacional (RAMSAR) Proteção das 
áreas úmidas, reconhecendo seu valor 
econômico, cultural, científico e 
recreativo. 

Convênio sobre Proteção contra 
Riscos de Contaminação por Benzeno 
Proteção de trabalhadores na produção, 
manuseio e uso do benzeno. 

Convênio sobre Responsabilidade 
Civil na Esfera do Transporte Marítimo de 
Materiais Nucleares Responsabiliza o 

operador da instalação nuclear por danos 
causados em incidente nuclear no 
transporte marítimo de material nuclear. 

1972 
  
  

Convenção sobre Prevenção da 
Poluição Marítima por Navios e 
Aeronaves Controle de despejos de 
substâncias nocivas. 

Convenção para Conservação dos 
Leões Marinhos da Antártica Proteção, 
Estudo, Uso Racional. 

Convenção das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente Humano Declaração de 
Princípios sobre Proteção do Meio 
Ambiente. 

1973 
  
  

Convenção sobre Comércio 
Internacional de Espécies de Flora e 
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 
(CITES) Evitar a exploração através do 
comércio internacional. Seus anexos 
relacionam diferentes categorias de 
espécies ameaçadas. 

Convenção para Prevenção da 
Poluição do Mar por Navios Preservação 
do meio ambiente marinho contra 
poluição por óleo e outras substâncias, 
visando a diminuição do despejo 
incidental. 

Convenção para Proteção do Urso 
Polar Medidas conservacionistas para 
proteção do urso, importante recurso do 
Ártico. 

1974 
  

Convenção sobre Proteção Ambiental 
- países escandinavos (Dinamarca, 
Finlândia, Suécia e Noruega) Proteção e 
melhoria do meio ambiente e cooperação 
para esse fim. 

Convenção para Prevenção da 
Poluição Marinha por Fontes Terrestres 
Conjunto de medidas para proteção do 
meio ambiente marinho. 

1977 Convenção para Proteção dos 
Trabalhadores contra Problemas 
Ambientais Proteção contra problemas 
devidos à poluição do ar, som, vibração. 

1978 
  

Convenção Regional do Kuwait sobre 
Proteção do Ambiente Marinho Prevenir, 
combater a poluição do meio ambiente 
marinho. 

Tratado de Cooperação Amazônica 
Promover o desenvolvimento 
harmonioso e distribuição equitativa dos 
benefícios do desenvolvimento entre as 
partes. 

1979 
  

Convenção para Proteção de Espécies 
Migratórias de Animais Selvagens 
Proteção de animais que migram além 
das fronteiras nacionais. 

Convenção sobre Poluição 
Transfronteiriça Proteção contra os 
efeitos nocivos da Poluição do Ar, visando 
sua redução. 

1982 Convenção sobre Direito do Mar 
Estabelece o regime jurídico para os 
mares e oceanos, bem como padrões de 
proteção e sanções contra a poluição. 

1985 
  
  

Tratado de Zona Livre de Elementos 
Nucleares do Pacífico Sul. Estabelece zona 
livre de utilização de materiais nucleares. 
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Protocolo sobre Áreas Protegidas e 
Fauna e Flora - Região Oriental da África 
Proteção de espécies ameaçadas de 
extinção e de áreas de habitats naturais. 

Convenção de Viena para a Proteção 
da Camada de Ozônio Proteção da saúde 
humana e do meio ambiente contra os 
efeitos nocivos das alterações da camada 
de ozônio. 

1986 Convenção sobre Breve Notificação a 
respeito de Acidentes Nucleares 
Fornecimento de informações sobre 
acidentes de forma rápida para 
minimização das consequências da 
radiação. 

1987 (Emendas em 1990 e 1992) Protocolo 
de Montreal sobre as Substâncias que 
Esgotam a Camada de Ozônio Estabelece 
etapas para a redução e proibição da 
manufatura e uso de substâncias 
degradadoras da camada de ozônio. 

1989 
  

Convenção sobre Controle de 
Movimentos Transfronteiços de Resíduos 
Perigosos (Convenção da Basiléia) 
Comercialização internacional e 
depósitos de substâncias tóxicas. 

Convenção Internacional sobre 
Poluição por Óleo Propugna a tomada de 
medidas conjuntas ou isoladas para se 
preparar ou responder a incidentes de 
poluição por derramamento de óleo. 

1991 
  
  
  

Convenção Africana sobre o 
Banimento da Importação e Controle do 
Movimento e Gerenciamento de Resíduos 
Perigosos Transfronteiriços (Bamako) 
Proibição da importação para a África de 
Resíduos Perigosos. 

Convenção s/ Cooperação Pesqueira 
entre Países Africanos beirando o Oceano 
Atlântico Cooperação nas atividades 
pesqueiras visando autossuficiência 
alimentícia através do uso racional e 
integrado dos recursos pesqueiros. 

Protocolo ao Tratado Antártico sobre 
Proteção Ambiental Designa a Antártica 
como Reserva Natural, destinada à paz e 
à ciência; determina princípios de 
proteção ambiental da região; estabelece 
a cooperação no planejamento e 
condução das atividades na região. 

Convenção sobre Avaliação de 
Impacto Ambiental em Contextos 
Transfronteiriços Assegurar a execução 
de AIA antes da tomada de decisão sobre 
uma dada atividade que pode causar 
significativo impacto ambiental. 

1992 
  
  
  
  
  
  
  
  

Declaração do Rio de Janeiro sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Carta 
de Princípios para um novo estilo de vida 
na terra, proteção dos recursos naturais e 
busca do desenvolvimento sustentável. 

Agenda 21 Diretrizes para o 
desenvolvimento sustentável em longo 
prazo, a partir de temas prioritários, tais 
como: desmatamento, lixo, clima, solo, 
desertos, água, biotecnologia, etc. 

Princípios para a Administração 
Sustentável das Florestas Busca um 
consenso global sobre o manejo, 

conservação e desenvolvimento 
sustentável das florestas. 

Convenção da Biodiversidade 
Conservação da Biodiversidade, 
mantendo a maior variedade de 
organismos vivos, comunidades e 
ecossistemas, para atender às presentes e 
futuras gerações 1992 Convenção sobre 
Mudança do Clima Estabilizar as 
emissões de gases efeito estufa num nível 
que evite graves intervenções com o 
sistema climático global e que permita o 
desenvolvimento sustentável. 

Resolução da Assembleia Geral da 
ONU criando a Comissão de 
Desenvolvimento Sustentável Conjunto 
de medidas para proteção do meio 
ambiente marinho. Acompanhar a 
implementação da Agenda 21 e continuar 
os trabalhos após a ECO92. 

Convenção para Proteção do Meio 
Ambiente do Atlântico Nordeste 
Prevenção e eliminação de poluição por 
fontes terrestres; eliminação e prevenção 
de poluição por despejo ou incineração; 
proibição de despejos por fontes extra 
costeiras. Incluir os princípios da 
precaução do poluidor-pagador. 

Convenção para Proteção do Mar 
Negro contra Poluição Prevenir, reduzir e 
controlar a poluição para proteção e 
preservação do meio ambiente do Mar 
Negro. 

Convenção para Proteção do Mar 
Báltico Prevenção e eliminação de 
poluição; inclui os princípios do 
poluidor-pagador e da precaução e exige 
o uso da melhor tecnologia e prática 
disponível. 

Convenção sobre os Efeitos 
Transfronteiriços de Acidentes 
Industriais Prevenção de acidentes 
industriais e mitigação de seus efeitos. 

1993 
  
  

Convenção sobre Responsabilidade 
Civil por Danos Resultantes de Atividades 
Perigosas ao Meio Ambiente (Conselho da 
Europa, CEE, outros países) Assegurar 
compensação adequada por danos 
resultantes de atividades perigosas ao 
meio ambiente e meios de prevenção e 
recuperação. 

Convenção de Londres sobre 
Banimento de Despejo de Resíduos de 
Baixo Índice de Radiação nos Oceanos 
Impõe banimento permanente do 
despejo de resíduos de baixo índice de 
radiação nos oceanos. 

Convenção s/ Proibição de 
Desenvolvimento, Produção, 
Armazenamento e Uso de Armas 
Químicas e sobre sua Destruição Proíbe o 
desenvolvimento e produção de armas 
químicas e os países contratantes se 
submetem a inspeções para esse fim. 

1994 Convenção Internacional de Combate 
à Desertificação nos Países afetados por 
Desertificação e/ou Seca Reconhece a 
importância do combate à pobreza, da 
melhor distribuição dos benefícios do 
desenvolvimento e do atendimento às 
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necessidades de saúde e bem-estar das 
populações afetadas pela desertificação. 

 
 

 
Atenção candidatos, de acordo com dados divulgados pela 

ONU se todos os cidadãos consumissem como os norte-
americanos, precisaríamos de 2,5 planetas (pegada ecológica). 
Por isso, a Maxi-educa propõem a cada um de vocês que façam 
o teste para saber qual a sua pegada ecológica 
(http://www.suapegadaecologica.com.br/), e a partir de 
então façam uma auto avaliação e que coloque em prática o 
que aprendemos nesse tópico. 

 

 
 

Ação compensadora e Ação mitigadora 
 
Os impactos causados pelo homem no meio ambiente são 

constantes. E em alguns casos, são capazes de provocar uma 
enorme desarmonia, arruinando ecossistemas e lavando 
espécies inteiras à extinção. Para tentar prevenir e de alguma 
maneira minimizar estas ações negativas, os órgãos ligados à 
proteção do meio ambiente criam mecanismos e diretrizes. No 
Brasil, dentre os mais importantes estão as chamadas Medidas 
Mitigatórias. 

 
Essas medidas são aplicadas com o respaldo 

governamental e fazem parte das leis específicas que regem a 
utilização de ambientes naturais. As Medidas Mitigatórias 
funcionam ainda como parâmetro para avaliar danos que 
venham a ser provocados por empresas que realizem suas 
explorações em área destinada à preservação ambiental ou se 
estas, de alguma maneira, ultrapassarem os limites 
estabelecidos para as suas atividades. 

 
Confira abaixo os tipos de Medidas Mitigatórias, segundo o 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis): 

 
Medidas mitigadoras Preventivas 
São medidas que têm como objetivo minimizar ou eliminar 

eventos adversos que se apresentam com potencial para 
causar prejuízos aos itens ambientais do meio natural (físico, 
biótico e antrópico). Este tipo de medida procura anteceder o 
impacto negativo. 

 
Medidas Mitigadoras Corretivas 
Visam restabelecer a situação anterior à ocorrência de um 

evento adverso sobre o item ambiental destacado nos meios 
físico, biótico e antrópico, através de ações de controle ou de 
eliminação/controle do fator provocador do impacto. 

 
Medidas Mitigadoras Compensatórias 
Consistem em medidas que procuram repor bens 

socioambientais perdidos em decorrência de ações diretas ou 
indiretas do empreendimento. 

 
Medidas Potencializadoras 
São aquelas que visam otimizar e maximizar o efeito de um 

impacto positivo decorrente direta ou indiretamente da 
implantação do empreendimento. 

 

                                                 
25 Dicionário Ambiental. O que é um Aquífero. Disponível em: 
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28001-o-que-e-um-aquifero. 

As medidas apresentadas foram classificadas de acordo 
com o solicitado pelo ELPN/IBAMA no Termo de Referência 
No 039/05, que norteou a elaboração deste EIA, sem 
considerar medidas compensatórias. Assim as medidas foram 
classificadas de acordo com os seguintes critérios (baseado em 
USAID/ENCAP, 2005 e adaptado ao TR ELPN/IBAMA Nº 
039/05): 

 
Aquífero25 
Um aquífero é toda formação geológica subterrânea capaz 

de armazenar água e que possua permeabilidade suficiente 
para permitir que esta se movimente. São verdadeiros 
reservatórios subterrâneos de água formados por rochas com 
características porosas e permeáveis que retém a água das 
chuvas, que se infiltra pelo solo, e a transmitem, sob a ação de 
um diferencial de pressão hidrostática, para que, aos poucos, 
abasteça rios e poços artesianos. 

São através dos aquíferos que os cursos de águas 
superficiais (rios, lagos, nascentes, fontes, pântanos e afins) 
são mantidos estáveis e o excesso de água é evitado através da 
absorção da água da chuva. Como podem ser utilizadas como 
fonte de água para consumo, exigem cuidados para sua 
preservação afim de evitar a sua contaminação. 

Aquíferos podem ser classificados de várias formas. De 
acordo com o armazenamento da água, podem ser: 

 
Figura: Aquífero  
 

 
 
Fonte: www.oeco.org.br. 
 
(1) Aquíferos livres ou freáticos 
São reservatórios formados por rochas permeáveis, 

parcialmente saturados de água, cuja base é formada por uma 
camada impermeável (por exemplo, argila) ou semipermeável. 
O topo é limitado por uma superfície livre de água (superfície 
freática) que se encontra sob pressão atmosférica. O nível da 
água é determinado pelo regime de chuvas. É o tipo de aquífero 
mais comum e mais explorado e, portanto, o mais suscetível à 
contaminação. 

 (2) Aquíferos confinados ou artesianos 
Nestes reservatórios, o teto e a base são formados extratos 

rochosos impermeáveis. Além disso, ele está completamente 
saturado de água. A água subterrânea está confinada sob uma 
pressão maior que a pressão atmosférica. Por este motivo, 
quando se perfura para a extração de água (um furo artesiano), 
ela sobe para um o nível muito superior, podendo até jorrar. 
Nesse tipo de aquífero, a contaminação, quando ocorre, é 

13. Noções de Gestão 
Ambiental. 
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muito mais lenta e portanto, muito mais difícil de se ser 
recuperada. 

Outra classificação é aquela baseada no tipo de rocha 
armazenadora: 

 
(1) Aquíferos Porosos 
Esses tipos de aquíferos apresentam poros por onde a água 

circula. São comumente formados por rochas sedimentares 
consolidadas (os detritos apresentam-se ligados por um 
cimento, como é o caso das brechas) ou não consolidadas (os 
detritos não estão ligados entre si, como no caso das dunas) e 
solos arenosos. Representam os tipos de aquíferos mais 
importante, pelo grande volume de água que armazenam, e 
por sua ocorrência em grandes áreas. Ocorrem nas bacias 
sedimentares e em todas as várzeas onde se acumularam 
sedimentos arenosos. 

 
(2) Aquíferos Fraturados ou Fissurados 
Os aquíferos fraturados estão associados à rochas 

ígneas e metamórficas. A capacidade destas rochas em 
acumular água está relacionada à quantidade de fraturas, suas 
aberturas e intercomunicação. Poços perfurados nestas rochas 
fornecem poucos metros cúbicos de água por hora. A 
possibilidade de ter um poço produtivo dependerá, tão 
somente, de o mesmo interceptar fraturas capazes de conduzir 
água. 

 
(3) Aquíferos Cársticos 
São formados em rochas carbonáticas, como o calcário. 

Constituem um tipo peculiar de aquífero fraturado, onde as 
fraturas, devido à dissolução do carbonato pela água, podem 
atingir aberturas muito grandes, criando, verdadeiros rios 
subterrâneos. 

 
Aquífero Guarani 
 
No Brasil, está localizada uma das maiores reserva 

subterrânea de água doce do mundo, o Aquífero Guarani. Tem, 
aproximadamente, 1,2 milhão de km², abrange partes dos 
territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e principalmente 
Brasil, onde está 70% da sua área total (840 mil km²), sob a 
região centro-sudoeste. O restante se distribui entre o 
nordeste da Argentina (255 mil km²), noroeste do Uruguai 
(58.500 km²) e sudeste do Paraguai (58.500 km²), nas bacias 
do rio Paraná e do Chaco-Paraná. Estima-se que quinze 
milhões de pessoas habitem a área de ocorrência do aquífero. 

O Guarani é um aquífero livre e poroso: consiste 
primariamente de sedimentos arenosos que, depositados por 
processos eólicos durante o período Triássico (há 
aproximadamente 220 milhões de anos), foram modificadis 
pela ação química da água, pela temperatura e pela pressão e 
se transformaram em arenito, uma rocha sedimentar muito 
porosa e permeável e que permite a acumulação de água no 
seu interior. 

Nomeado em homenagem ao povo Guarani, em 1996, 
possui um volume de aproximadamente 55 mil km³ e 
profundidade máxima por volta de 1.800 metros, com uma 
capacidade de recarregamento de aproximadamente 166 km³ 
ao ano por precipitação. Apesar de ser reputadamente capaz 
de abastecer a população brasileira com água potável por 2500 
anos, não é a maior reserva existente. Esta distinção pertence 
a outro aquífero brasileiro, o Aquífero Alter do Chão, 
localizado em Alter do Chão, Pará. 

 
 
 
 

                                                 
26 PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online: Mais de 1000 cursos online com 
certificado. Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/ 
biologia/artigos/4639/avaliacao-de-impacto-ambiental#ixzz3e5t75JXG. 

Avaliação de impacto ambiental26 
O que é Avaliação de Impacto Ambiental - AIA?27 
 
A Avaliação de Impacto Ambiental -AIA é um instrumento 

da Política Nacional do Meio Ambiente, de grande importância 
para a gestão institucional de planos, programas e projetos, em 
nível federal, estadual e municipal. 

 
A Política Nacional do Meio Ambiente- PNMA, instituída 

pela Lei 6.938/81, tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana, 

 
O Estudo de Impacto Ambiental -EIA, foi introduzido no 

sistema normativo brasileiro, via Lei 6.803/80, no seu artigo 
10, § 3º, que tornou obrigatória a apresentação de “estudos 
especiais de alternativas e de avaliações de impacto” para a 
localização de polos petroquímicos, cloroquímicos, 
carboquímicos e instalações nucleares. 

 
Posteriormente, a Resolução CONAMA 001/86 

estabeleceu a exigência de elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-
RIMA para o licenciamento de diversas atividades 
modificadoras do meio ambiente, bem como as diretrizes e 
atividades técnicas para sua execução. De acordo com essa 
Resolução, o EIA/RIMA deve ser realizado por equipe 
multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou 
indiretamente do proponente do projeto e que será 
responsável tecnicamente pelos resultados apresentados (art. 
7º). Os custos referentes à realização do EIA/RIMA correrão à 
conta do proponente (art. 8º). 

 
O artigo 2º define que o EIA/RIMA deve ser submetido à 

aprovação do órgão estadual competente e, em caráter 
supletivo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. A este cabe, também, a 
aprovação do EIA/RIMA para o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente que, por lei, seja de 
competência federal. 

 
Os artigos 10 e 11 estabelecem os procedimentos para 

manifestação de forma conclusiva do órgão estadual 
competente ou do IBAMA ou, quando couber, do Município, 
sobre o RIMA apresentado. Sempre que julgarem necessário, 
esses órgãos realizarão Audiência Pública para informar sobre 
o projeto e seus impactos ambientais e discutir o RIMA. 

A Constituição Federal de 1988, finalmente, fixou, através 
de seu artigo 225, inciso IV, a obrigatoriedade do Poder 
Público exigir o Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, despontando 
como a primeira Carta Magna do planeta a inscrever a 
obrigatoriedade do estudo de impacto no âmbito 
constitucional. 

 
Modelos de Gestão28 
 
Diversos motivos têm levado os estudiosos da 

administração a buscarem estratégias mais atuais e flexíveis 
para a estruturação das organizações, de forma a fazer com 
que possam cumprir a missão para a qual foram criadas.  

 
 
 

27 IBAMA MMA. Disponível: http://www.ibama.gov.br. 
28 IBAMA MMA. Disponível: http://www.ibama.gov.br. 
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Entre esses motivos estão: 
 
- a certeza de que a mudança é um processo acelerado que 

envolve toda a sociedade; 
 
- a existência de uma grande massa de conhecimento e 

tecnologia disponíveis, nem sempre aproveitados ou 
utilizados de forma a garantir melhor qualidade de vida; 

 
- a constatação da forma de ser e de trabalhar das pessoas; 
 
- a percepção de que todos os elementos do sistema 

organizacional interagem entre si e estão conectados uns aos 
outros por uma rede de relações; 

 
- o reconhecimento de que o cliente ou usuário de um 

produto ou serviço vem ganhando importância frente às 
organizações, fazendo com que estas passem a definir seus 
procedimentos internos em função das expectativas e 
necessidades de seus clientes. 

 
Os modelos teóricos que orientam a estruturação do 

trabalho na oferta de serviços e na produção de bens ganham, 
nesse contexto, significado mais amplo, já que permitem 
explicar a diferença entre o que funciona bem e o que não 
funciona nas organizações. 

 
Pedido de Licenciamento Ambiental 
 
Para obter informações sobre como realizar o Pedido de 

Licenciamento Ambiental de seu empreendimento (projeto, 
plano ou programa), o empreendedor deve procurar o órgão 
ambiental licenciador - o órgão estadual de meio ambiente ou 
o IBAMA, dependendo da(s) atividade(s) a ser(em) 
implantada(s). Nesse momento, o órgão licenciador informa o 
empreendedor se o licenciamento ambiental é necessário e 
que tipo de documento técnico deverá ser apresentado para a 
obtenção de licenças. 

 
Papel Atual e Alternativo IBAMA 
 
Órgão condutor do processo de licenciamento ambiental 

de atividades que envolvam a participação de mais de um 
estado ou que, por lei, sejam de competência federal. 

 
Legislação Pertinente ao Licenciamento Ambiental 
 
Atualmente, o órgão ambiental licenciador tem na 

legislação ambiental sua principal ferramenta para orientar o 
empreendedor quanto às exigências a serem cumpridas para 
obtenção do licenciamento ambiental. Embora alguns poucos 
órgãos estaduais de meio ambiente tenham estabelecido 
normas e procedimentos próprios para atender suas 
demandas específicas, a maioria deles ainda dispõe da 
legislação federal como única ferramenta de apoio para 
orientar o empreendedor no pedido de licenciamento 
ambiental: 

 
• Lei 6.938/81 - estabelece como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente o licenciamento e a 
revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras; 

 
• Decreto 99.274/90, Capítulo IV - trata do licenciamento 

ambiental de atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como 
dos empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental; 

 

                                                 
29 IBAMA MMA. Disponível: http://www.ibama.gov.br. 

Breve explicação sobre os Agentes Sociais, 
Procedimentos e Ferramentas da Avaliação de Impacto 
Ambiental29 

 
• Resolução CONAMA 001/86 - estabelece a exigência de 

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental-RIMA para o licenciamento 
das atividades constantes do seu artigo 2º; 

 
• Resolução CONAMA 006/86 - trata dos modelos de 

publicação de pedidos de licenciamento, em quaisquer de suas 
modalidades, sua renovação e a respectiva concessão de 
licença; 

 
• Resolução CONAMA 011/86 - altera e acrescenta 

atividades no artigo 2º, da Resolução 001/86; 
 
• Resolução CONAMA 006/87 - estabelece regras gerais 

para o licenciamento ambiental de obras de grande porte de 
interesse relevante da União, como a geração de energia 
elétrica; 

 
• Resolução CONAMA 010/87 - estabelece como pré-

requisito para licenciamento de obras de grande porte a 
implantação de uma estação ecológica pela instituição ou 
empresa responsável pelo empreendimento com a finalidade 
de reparar danos ambientais causados pela destruição de 
florestas e outros ecossistemas; 

 
• Resolução CONAMA 005/88 - dispõe sobre licenciamento 

das obras de saneamento para as quais seja possível identificar 
modificações ambientais significativas; 

 
• Resolução CONAMA 008/88 - dispõe sobre licenciamento 

de atividade mineral, o uso do mercúrio metálico e do cianeto 
em áreas de extração de ouro; 

 
• Resolução CONAMA 009/90 - estabelece normas 

específicas para o Licenciamento Ambiental de Extração 
Mineral das classes I, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX; 

 
• Resolução CONAMA 010/90 - estabelece critérios 

específicos para o licenciamento ambiental de extração 
mineral da classe II. Além das referências acima, existe uma 
legislação básica, em nível federal, estadual e municipal, que 
deve ser observada no momento da solicitação do 
licenciamento ambiental: a Constituição Federal; as Leis 
Orgânicas municipais; o Código de Águas; o Código Florestal; o 
Estatuto da Terra; as Resoluções do CONAMA sobre padrões 
de qualidade do ar e da água e sobre unidades de conservação; 
as leis de proteção do patrimônio arqueológico, histórico e 
cultural, etc. (Consulte: IBAMA. Coletânea da Legislação 
Federal de Meio Ambiente, 1992). 

 
Elaboração do Termo de Referência para Estudos 

Ambientais 
 
O que é Termo de Referência? 
 
O Termo de Referência é o instrumento orientador para a 

elaboração de qualquer tipo de Estudo Ambiental (EIA/RIMA, 
PCA, RCA, PRAD, PLANO DE MONITORAMENTO, etc). Tem por 
objetivo estabelecer as diretrizes orientadoras, conteúdo e 
abrangência do estudo exigido do empreendedor, em etapa 
antecedente à implantação da atividade modificadora do meio 
ambiente. 
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É elaborado pelo órgão de meio ambiente a partir das 
informações prestadas pelo empreendedor na fase de pedido 
de licenciamento ambiental. 

 
Em alguns casos, devido a deficiências infraestruturas e do 

reduzido número de pessoal especializado, o órgão de meio 
ambiente solicita que o empreendedor elabore o Termo de 
Referência, reservando-se apenas ao papel de julgá-lo e 
aprová-lo. Em outros casos, com a finalidade de agilizar o 
processo de licenciamento ambiental, o empreendedor 
adianta-se, apresentando já na solicitação do licenciamento a 
proposta de Termo de Referência. 

 
O Termo de Referência bem elaborado é um dos passos 

fundamentais para que um estudo de impacto ambiental 
alcance a qualidade esperada. 

 
Para o licenciamento de ações e atividades modificadoras 

do meio ambiente, a legislação prevê a elaboração de 
documentos técnicos específicos, pelo empreendedor, 
conforme o tipo de atividade a ser licenciada, tais como: 

 
• Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental-RIMA. São exigidos para as atividades 
listadas nas Resoluções CONAMA 001/86, 011/86, 006/87, 
009/90 e outras definidas na legislação de nível estadual e 
municipal. A Resolução CONAMA 001/86 fornece orientação 
básica para a elaboração do EIA/RIMA, estabelecendo 
definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes 
gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto 
Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente. 

 
• Plano de Controle Ambiental-PCA. É exigido para 

concessão de Licença de Instalação de atividade de extração 
mineral de todas as classes previstas no Decreto-Lei 227/67; 
deve conter os projetos executivos de minimização dos 
impactos ambientais avaliados através de EIA/RIMA na fase de 
Licenciamento Prévio-LP. No caso específico da extração 
mineral da Classe II, existe a possibilidade de substituição do 
EIA/RIMA pelo Relatório de Controle Ambiental-RCA, a 
critério do órgão ambiental competente (Resolução CONAMA 
009/90). 

 
O RCA tem sido exigido também por alguns órgãos de meio 

ambiente para outros tipos de atividade. 
 
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD. Tem 

sido utilizado para a recomposição de áreas degradadas pelas 
atividades de mineração. É elaborado de acordo com as 
diretrizes fixadas pela NBR 13030, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, e por outras normas pertinentes. Não há 
diretrizes para outros tipos de atividades. 

 
A análise do Estudo Ambiental (EIA/RIMA, PCA, RCA, 

PRAD, etc.) tem como propósitos:30 
 
• Verificar se foram cumpridas todas as exigências 

contidas no Termo de Referência, na Resolução CONAMA 
001/86 e nos outros instrumentos legais pertinentes que 
tratam da proteção do meio ambiente; 

 
• Identificar eventuais falhas e omissões no estudo 

apresentado e sugerir a sua complementação antes da 
Audiência Pública, quando convocada; 

 
• Extrair os condicionantes para o licenciamento das 

atividades; 

                                                 
30 IBAMA MMA. Disponível: http://www.ibama.gov.br. 

• Identificar os agentes envolvidos na fase de 
monitoramento dos impactos negativos. 

 
Bacia hidrográfica 
 
Bacia hidrográfica é uma área onde ocorre a drenagem da 

água das chuvas para um determinado curso de água 
(geralmente um rio). Com o terreno em declive, a água de 
diversas fontes (rios, ribeirões, córregos, etc) deságuam num 
determinado rio, formando assim uma bacia hidrográfica. 
Logo, uma bacia hidrográfica é formada por um rio principal 
(as vezes dois ou três) e um conjunto de afluentes que 
deságuam neste rio principal. 

Ou seja, conjunto de terras drenadas por um rio principal, 
seus afluentes e subafluentes. A ideia de bacia hidrográfica 
está associada à noção da existência de nascentes, divisores de 
águas e características dos cursos de água, principais e 
secundários, denominados afluentes e subafluentes. As bacias 
hidrográficas podem ser classificadas em litorâneas (o curso 
d'água principal escoa diretamente para o oceano) ou 
interiores (o curso d'água principal deságua em outro rio). 

 
É uma área definida topograficamente, drenada por um 

curso d’água ou um sistema conectado de cursos d’água tal que 
toda vazão efluente seja descarregada através de uma simples 
saída (ou exutório); 

 
 
A bacia hidrográfica é um sistema onde a entrada é o 

volume de água da chuva e a saída é o volume de água escoada. 
Perceba a ilustração abaixo. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Principais Bacias Hidrográficas do Brasil 
 
Bacia Amazônica 
 - Localizada na região norte do Brasil, é a maior bacia 

hidrográfica do mundo, possuindo 7 milhões de quilômetros 
quadrados de extensão (4 milhões em território brasileiro). 

 - O rio principal desta bacia é o Amazonas que nasce no 
Peru e depois percorre o território brasileiro. 

 - Possuí cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis. 

Entrada 

Saída 

Apostila Digital Licenciada para apostila opção - apostila.opcao@hotmail.com (Proibida a Revenda) - www.apostilasopcao.com.br



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Indigenismo 95 

 - Fazem parte desta bacia diversos afluentes do rio 
Amazonas como, por exemplo, rio Negro, Solimões, Branco, 
Juruá, Xingu, Japurá, entre outros. 

 
Bacia do Araguaia-Tocantins 
  
- Localiza-se nas regiões central e norte do Brasil, entre os 

estados de Tocantins, Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul. 
 - Os dois rios principais que fazem parte desta bacia são o 

Araguaia e o Tocantins.  
 - O rio Tocantins possui bom potencial hidrelétrico, sendo 

que nele está instalada a usina de Tucuruí. 
 

Bacia do rio Paraná 
 - Possui uma extensão de, aproximadamente, 800 mil 

quilômetros quadrados. 
- Localiza-se em grande parte na região sudeste e sul do 

Brasil (região de maior desenvolvimento econômico do país). 
- Seu principal rio é o Paraná que recebe as águas de 

diversos afluentes como, por exemplo, rio Tietê, 
Paranapanema e Grande. 

- Possui grande potencial gerador de energia elétrica. 
Nesta bacia encontram-se as usinas hidrelétricas de Itaipu 
(maior do Brasil) e Porto Primavera. 

- A hidrovia Tietê-Paraná é uma importante rota de 
navegação nesta bacia. 

 
Bacia do rio Paraguai 
 
- O principal rio desta Bacia é o Paraguai. 
- Grande parte desta bacia estende-se pela planície 

do Pantanal Mato-Grossense. 
- Os rios desta bacia são muito usados para a navegação. 
- O rio Paraguai drena a água de uma região de 

aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. 
  

Bacia do rio Parnaíba 
  
- Localiza-se na região nordeste, entre os estados do Ceará, 

Maranhão e Piauí. 
- Possui, aproximadamente, 340 mil quilômetros 

quadrados de extensão. 
- O principal rio é o Parnaíba que recebe as águas de 

diversos afluentes, sendo que os principais são: rios Gurguéia, 
Balsas, Uruçuí-Preto, Poti, Canindé e Longa. 

- A principal atividade econômica desenvolvida no rio 
Parnaíba é a piscicultura (criação de peixes). 

  
 Bacia do rio São Francisco 
  
- Localiza-se em grande parte em território do Nordeste, 

entre os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Porém, o trecho 
inicial da bacia está localizado no norte de Minas Gerais. 

 - Possui uma área de, aproximadamente, 650 mil 
quilômetros quadrados de extensão. 

 - O rio São Francisco é muito importante para a irrigação 
de terras em seu percurso e também para a navegação. 

 - Os principais afluentes do São Francisco são: rios Pardo, 
Ariranha, Grande e das Velhas.  
 

Bacia do rio Uruguai 
  
- Situada na região sul do Brasil, esta bacia estende-se 

também pelo território do Uruguai. 
 - Possui cerca de 180 mil quilômetros quadrados de 

extensão. 
 - Esta bacia apresenta importante potencial hidrelétrico, 

além de ser usado para a irrigação nas atividades agrícolas. 
 

 

Bacia do rio Paraíba do Sul 
- Localiza-se na região sudeste, entre os estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro (maior parte). 
 - Sua extensão é de, aproximadamente, 300 mil 

quilômetros quadrados. 
 - O principal rio desta bacia é o Paraíba do Sul. 
 
Bacias Hidrográficas podem ser desmembradas em um 

número qualquer de SUB-BACIAS dependendo do ponto de 
saída considerado ao longo do seu eixo principal ou canal 
coletor. 

 
Microbacias: unidade do ecossistema onde pode ser 

observada a delicada relação de interdependência entre os 
fatores abióticos e bióticos, sendo que perturbações podem 
comprometer a dinâmica de seu funcionamento. 

 

 
 
O primeiro passo a ser seguido na caracterização de uma 

bacia é, exatamente, a delimitação de seu contorno, ou seja, a 
linha de separação que divide as precipitações em bacias 
vizinhas, encaminhando o escoamento superficial para um ou 
outro sistema fluvial. São 3 os divisores de uma bacia:  

 
- Geológico; 
- Freático; 
- Topográfico. 
 
Dadas as dificuldades de se efetivar o traçado limitante 

com base nas formações rochosas (os estratos não seguem um 
comportamento sistemático e a água precipitada pode escoar 
antes de infiltrar) e no nível freático (devido as alterações ao 
longo das estações do ano), o que se faz na prática é limitar a 
bacia a partir de curvas de nível, tomando pontos de cotas mais 
elevadas para comporem a linha da divisão topográfica. 

 
Planejamento e gestão ambiental. 
 
As empresas têm se defrontado com um processo 

crescente de cobrança por uma postura responsável e de 
comprometimento com o meio ambiente. Esta cobrança tem 
influenciado a ciência, a política, a legislação, e as formas de 
gestão e planejamento, sob pressão crescente dos órgãos 
reguladores e fiscalizadores, das organizações não 
governamentais e, principalmente, do próprio mercado, 
incluindo as entidades financiadoras, como bancos, 
seguradoras e os próprios consumidores. 

Sob tais condições, as empresas têm procurado estabelecer 
formas de gestão com objetivos explícitos de controle da 
poluição e de redução das taxas de efluentes, controlando e/ou 
minimizando os impactos ambientais, como também 
otimizando o uso de recursos naturais – controle de uso da 
água, energia, outros insumos, etc. Uma das formas de 
gerenciamento ambiental de maior adoção pelas empresas 
tem sido a implementação de um sistema de gestão ambiental, 
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segundo as normas internacionais Série ISSO 14000, visando a 
obtenção de uma certificação. 

São dois os sistemas de gestão ambiental utilizados pelas 
empresas no Brasil: a NBR Série ISO 14001, foco desse estudo, 
e o Programa de Ação Responsável. O mais difundido é o 
baseado na norma NBR Série ISO 14001; o segundo, é o 
Programa de Atuação Responsável, patrocinado pela 
Associação Brasileira de Indústrias Químicas. 

Segundo a NBR Série ISO 14001 (1996), “as normas de 
gestão ambiental têm por objetivo prover às organizações os 
elementos de um sistema ambiental eficaz, passível de 
integração com outros elementos de gestão, de forma a auxiliá-
las a alcançar os seus objetivos ambientais e econômicos”. 
Essas normas enfatizam os seguintes aspectos da gestão 
ambiental: sistemas de gerenciamento ambiental, auditoria 
ambiental e investigações relacionadas, rotulagem e 
declarações ambientais; avaliação de desempenho ambiental e 
termos e definições. Este conjunto reflete e atende as 
necessidades das empresas, criando-lhes uma base comum 
para o gerenciamento empresarial das questões relativas ao 
meio ambiente. 

Os elementos-chave, ou os princípios definidores de um 
Sistema de Gestão Ambiental baseados na NBR Série ISO 
14001, através dos quais podem ser verificados os avanços de 
uma empresa em termos de sua relação com o meio ambiente, 
são: 

1) Política ambiental;  
2) Planejamento;  
3) Implementação e operação; 
4) Verificação e ação corretiva;  
5) Análise crítica. 
 
Na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, 

contudo, o primeiro passo deve ser a formalização por parte 
da direção da empresa, perante a sua corporação, do desejo da 
instituição em adotar um SGA, deixando claro suas intenções, 
e enfatizando os benefícios a serem obtidos com a sua adoção. 
Isso se traduz em comprometimento de sua alta 
administração, ou, em alguns casos, dos gerentes e chefias de 
suas unidades, com a realização de palestras de 
conscientização e de esclarecimentos da abrangência 
pretendida, realização de diagnósticos ambientais, definição 
formal do grupo coordenador, definição de um cronograma de 
implantação, e, finalmente, no lançamento oficial do programa 
de implantação do SGA. As etapas de implantação do SGA são 
resumidamente descritas abaixo. 

 
Princípio 1. Política Ambiental 
 
A norma NBR Série IS0 14001, define Política Ambiental 

como “a declaração da organização, expondo suas intenções e 
princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, 
que provê uma estrutura para a ação e definição de seus 
objetivos e metas ambientais”. A política ambiental estabelece, 
dessa forma, um senso geral de orientação e fixa os princípios 
de ação para a organização”. 

A Política Ambiental da empresa deve ser consubstanciada 
por meio de um documento escrito – carta de compromisso da 
empresa - que aborde todos os valores e filosofia da empresa 
relativos ao meio ambiente, bem como aponte os requisitos 
necessários ao atendimento de sua política ambiental, por 
meio dos objetivos, metas e programas ambientais. Reis & 
Queiroz (2002) consideram a política ambiental como a 
grande declaração de comprometimento empresarial, relativo 
ao meio ambiente, constituindo a fundação ou base do sistema 
de gestão. A política ambiental contém as diretrizes básicas 
para a definição e revisão dos objetivos e metas ambientais da 
empresa. A Série ISO 14001, no seu requisito relativo à política 
ambiental, afirma que: a alta administração deve estabelecer a 
política ambiental da empresa e assegurar que ela: 

- seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais 
de suas atividades, produtos ou serviços; 

- inclua o compromisso com a melhoria contínua e a 
prevenção da poluição; 

- inclua comprometimento com a legislação e normas 
ambientais aplicáveis e demais requisitos subscritos pela 
organização; 

- forneça a estrutura para o estabelecimento e revisão dos 
objetivos e metas ambientais; 

- esteja disponível para o público”. 
 
Princípio 2. Planejamento 
 
A Série ISO 14001 recomenda que a organização formule 

um plano para cumprir sua Política Ambiental. 
Este plano deve incluir os seguintes tópicos: aspectos 

ambientais; requisitos legais e outros requisitos; objetivos e 
metas; e programas de gestão ambiental. 

 
1. Aspectos ambientais 
O objetivo desse item da norma é fazer com que a empresa 

identifique todos os impactos ambientais significativos, reais e 
potenciais, relacionados com suas atividades, produtos e 
serviços, para que possa controlar os aspectos sob sua 
responsabilidade. Segundo esta norma, aspecto ambiental 
significa a causa de danos ambientais e impacto ambiental 
significa os seus efeitos ambientais, adversos ou benéficos. 

 
2. Requisitos legais e outros requisitos 
Os requisitos definidos pela política ambiental da empresa 

coloca com clareza os comprometimentos, destacando-se o 
atendimento à legislação, normas ambientais aplicáveis e 
outros requisitos ambientais. 

Nesta etapa, são definidos critérios para o cadastramento 
e a divulgação da legislação ambiental, dos códigos de conduta 
aplicáveis a situações específicas da empresa, e dos 
compromissos ambientais assumidos pela corporação. 

 
3. Objetivos e metas 
À semelhança das demais políticas empresariais, a política 

ambiental também tem o seu desdobramento em objetivos e 
metas a serem alcançados em um determinado período de 
tempo, além de seguir uma lógica coerente com as fases de 
planejamento. Desta forma, os objetivos e metas devem refletir 
os aspectos e impactos ambientais significativos e relevantes 
visando o desdobramento em metas e objetivos ambientais a 
serem alcançados operacionalmente por setores específicos 
da empresa, com responsabilização definida. 

 
4. Programas de Gestão Ambiental 
Na forma como concebido pela Série ISO 14000, o 

Programa de Gestão Ambiental deve ser entendido pela 
empresa como sendo um roteiro para implantar e manter um 
sistema de gestão ambiental que permita alcançar os objetivos 
e metas, previamente definidos. O programa de gestão 
ambiental deve conter um cronograma de execução, que 
permita comparação entre o realizado e o previsto, recursos 
financeiros alocados às atividades e definição de 
responsabilidades e prazos de cumprimento dos objetivos e 
metas. 

 
Princípio 3. Implementação e Operação 
 
Esse princípio recomenda que para que haja uma efetiva 

implantação da Série ISO 14001, a empresa deve desenvolver 
os mecanismos de apoio necessários para atender o que está 
previsto em sua política, e nos seus objetivos e metas 
ambientais. 
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1. Estrutura organizacional e Responsabilidade 
Este item é definido com suficiente clareza pela Série ISO 

14001, pois afirma que “as funções, responsabilidades e 
autoridades devem ser definidas, documentadas e 
comunicadas, a fim de facilitar uma gestão ambiental eficaz”. 
Afirma ainda que a administração deve fornecer os recursos – 
humanos, financeiros, tecnológicos e logísticos – essenciais à 
implantação e controle do sistema de gestão ambiental. 

 
2. Treinamento, Conscientização e Competência 
A empresa deve estabelecer procedimentos que propiciem 

aos seus empregados a conscientização da importância e 
responsabilidade em atingir a conformidade com a política 
ambiental; em avaliar os impactos ambientais significativos, 
reais ou potenciais de suas atividades, os benefícios ao meio 
ambiente que possam resultar da melhoria no seu 
desempenho pessoal, bem como as consequências potenciais 
da inobservância dos procedimentos operacionais 
recomendados. Ainda, identificar as necessidades de 
treinamento, particularmente aos empregados cujas 
atividades possam provocar impactos ambientais 
significativos sobre o meio ambiente. 

 
3. Comunicação 
A empresa deve criar e manter procedimentos para a 

comunicação interna e externa. Desta forma, devem ser 
criados canais de comunicação organizacional e técnica entre 
os vários níveis e funções dentro da organização; a empresa 
deve receber, documentar e responder a comunicação 
relevante recebida das partes externas interessadas nos 
aspectos ambientais e no sistema de gestão ambiental; manter 
registros das decisões relativas aos aspectos ambientais 
importantes e sua comunicação às partes externas envolvidas. 
A identificação do tipo de divulgação pode ter impacto positivo 
sobre a imagem da instituição, definindo um público de maior 
interesse e desenvolvendo estratégias de comunicação 
externa. Selecionar canais favoráveis, veículos e forma de 
comunicação deixando claro a intenção de periodicidade da 
comunicação. 

 
4. Documentação do Sistema de Gestão Ambiental 
A documentação pode ser compreendida como um meio de 

assegurar que o sistema de gestão ambiental seja 
compreendido não só pelo público interno, mas também pelo 
ambiente externo com o qual a empresa mantém relações, tais 
como clientes, fornecedores, governo, sociedade civil em geral, 
etc. 

Recomenda-se também que a empresa defina os vários 
tipos de documentos, estabeleça e especifique os 
procedimentos e controle a eles associados. A natureza da 
documentação pode variar em função do porte e complexidade 
da empresa. A documentação pode estar sob a forma física ou 
eletrônica. No entanto, a adoção pela empresa de uma ou outra 
forma, não deve prescindir-se de um processo de atualização e 
disponibilização aos interessados. 

 
5. Controle de documentos 
Os documentos exigidos pela Série ISO 14001 devem 

obedecer a procedimentos para o seu controle, de maneira que 
toda a documentação possa ser localizada, analisada e 
periodicamente atualizada quanto à conformidade com os 
regulamentos, leis e outros critérios ambientais assumidos 
pela empresa. Da mesma forma, exige que a empresa possua 
um controle dos documentos do sistema de gestão ambiental 
requerendo para isso, controle da distribuição da versão 
atualizada e a eliminação das versões desatualizadas. 

 
6. Controle operacional 
O controle operacional pressupõe a identificação por parte 

da empresa das operações e atividades potencialmente 

poluidoras. Este controle visa garantir o desempenho 
ambiental da empresa, no que diz respeito ao compromisso 
obrigatório expresso na Política Ambiental, no que se refere à 
“prevenção da poluição”. O controle operacional deve consistir 
de atividades relacionadas à prevenção da poluição e 
conservação de recursos em novos projetos, em modificações 
de processos e nos lançamentos de novos produtos e 
embalagens. Em termos práticos, o controle operacional na 
empresa deve ser realizado abordando noções sobre as 
principais atividades que impliquem em controle ambiental: 
resíduos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, consumo 
de energia e água. 

 
7. Preparação e atendimento a emergências 
A organização deve estabelecer e manter mecanismos que 

possam ser acionados a qualquer momento para atender a 
situações de emergência e eventos não controlados. Isso 
implica em identificar as possíveis situações emergenciais, 
definir formas de mitigar os impactos associados, prover os 
recursos necessários e treinar periodicamente uma brigada de 
emergência. 

 
Princípio 4. Verificação e Ação Corretiva 
 
Este item da norma cria condições de se averiguar se a 

empresa está operando de acordo com o programa de gestão 
ambiental previamente definido, identificando aspectos não 
desejáveis e mitigando quaisquer impactos negativos, além de 
tratar das medias preventivas. 

A Verificação e Ação Corretiva são etapas orientadas por 
quatro características básicas do processo de gestão 
ambiental: Monitoramento e Medição, Não-conformidades e 
Ações Corretivas e Preventivas, Registros e Auditoria do 
SGA 

 
1. Monitoramento e Medição 
Todo e qualquer sistema de gestão empresarial envolve as 

fases de planejamento, implementação, execução, operação e 
avaliação dos resultados alcançados. Esta sequência de etapas 
interdependentes também se verifica com o sistema de gestão 
ambiental. Desta forma, o sistema deve prever as ações de 
monitoramento e controle para verificar a existência de 
problemas e formas de corrigi-los. Segundo o insigne 
doutrinador Moreira, monitorar um processo significa 
acompanhar evolução dos dados, ao passo que controlar um 
processo significa manter o processo dentro dos limites 
preestabelecidos. 

Consiste em estabelecer medidas-padrão para a 
verificação do desempenho ambiental das empresas. Os 
aspectos ambientais significativos – emissões atmosféricas, 
efluentes líquidos, ruídos, etc. - devem ter suas características 
medidas periodicamente e seus resultados comparados com 
os padrões legais aplicáveis. Geralmente, os órgãos de controle 
da qualidade ambiental estabelecem em documentos 
apropriados as características a serem medidas e a 
periodicidade das medições. O estabelecimento de medidas e 
o acompanhamento do desempenho ambiental das empresas 
são ferramentas úteis no sentido de gerenciar as atividades 
ambientais, principalmente aquelas consideradas 
estratégicas. 

 
2. Não-conformidades e Ações Corretivas e Preventivas 
Neste quesito é fundamental o entendimento do conceito 

de não-conformidade e a responsabilidade pela observação, 
documentação, comunicação e correção das não-
conformidades. Não-conformidade significa qualquer 
evidência de desvio dos padrões estabelecidos com base nos 
aspectos legais ou de comprometimento da empresa. As ações 
corretivas devem ser pautadas em procedimentos que 
possibilitem a eliminação da não-conformidade e sua não 
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reincidência. As ações preventivas devem apoiar-se na 
possibilidade de ocorrência de não -conformidades, 
estabelecendo-se procedimentos para a verificação de suas 
causas potenciais. Geralmente a análise de risco efetuada 
quando da elaboração dos estudos de avaliação dos impactos 
ambientais é uma fonte de informação na identificação da 
necessidade de adoção de medidas preventivas. 

 
3. Registros 
A empresa deve estabelecer procedimentos para o registro 

das atividades do SGA, incluindo informações sobre os 
treinamentos realizados. Estes registros devem ser mantidos 
em ambiente seguro, serem claros quanto ao seu conteúdo, e 
estarem prontamente disponíveis para consulta. O tempo de 
retenção da documentação deve ser estabelecido e registrado. 

 
4. Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental 
Por auditoria, entende-se o procedimento de verificação 

dos cumprimentos de todas as etapas de implementação e 
manutenção do sistema de gestão ambiental. As audito rias do 
sistema de gestão ambiental devem ser periódicas, sendo 
recomendadas duas auditorias internas por ano. 

 
Princípio 5. Análise Crítica 
 
Após a etapa da auditoria, e considerando possíveis 

mudanças nos cenários internos e externos, como novas 
pressões de mercado e as recentes tendências do ambiente 
externo da empresa - além do compromisso de melhoria 
contínua requerido pela SGA -, é o momento da administração 
identificar a necessidade de possíveis alterações em sua 
Política Ambiental, nos seus objetivos e metas, ou em outros 
elementos do sistema. Em resumo, aqui o processo de gestão 
pode ser revisado, bem como o processo de melhoria contínua 
exercitado. 

 
 

A RELAÇÃO INDIVÍDUO – SOCIEDADE 
Sociedade, indivíduo e Estado31 

 
A dúvida reina no espírito dos homens, pois nossa 

civilização treme em suas bases. As instituições atuais não 
mais inspiram confiança e os mais inteligentes compreendem 
que a industrialização capitalista vai contra os próprios 
objetivos que diz perseguir. O mundo não sabe como sair disso. 
O parlamentarismo e a democracia periclitam e alguns creem 
encontrar salvação optando pelo fascismo ou outras formas de 
governos “fortes”. Do combate ideológico mundial sairão 
soluções para os problemas sociais urgentes que se 
apresentam atualmente: crises econômicas, desemprego, 
guerra, desarmamento, relações internacionais, etc. Ora, é 
dessas soluções que dependem o bem-estar do indivíduo e o 
destino da sociedade humana.  

O Estado, o governo com suas funções e seus poderes, 
torna-se, assim, o centro de interesse do homem que raciocina. 
Os desenvolvimentos políticos que ocorreram em todas as 
nações civilizadas levam-nos a fazer essas perguntas: 
desejamos um governo forte? Devemos preferir a democracia 
e o parlamentarismo? O fascismo, sob uma ou outra forma, a 
ditadura, quer seja monárquica, burguesa ou do proletariado, 
oferecem soluções aos males ou às dificuldades que 
atormentam nossa sociedade? Em outros termos, 
conseguiremos apagar as taras da democracia com a ajuda de 
um sistema ainda mais democrático, ou devemos cortar o nó 
górdio do governo popular com a espada da ditadura? Minha 

                                                 
31 Texto adaptado da autora Emma GOLDMAN, E. 

resposta é: nem um, nem outro. Sou contra a ditadura e o 
fascismo, e oponho-me aos regimes parlamentares e às 
pretensas democracias populares. É com razão que se falou do 
nazismo como de um ataque contra a civilização.  

 
A mesma coisa se poderia dizer de todas as formas de 

ditadura, opressão e coerção, pois o que é a civilização? Todo 
o progresso foi essencialmente marcado pela extensão das 
liberdades do indivíduo em detrimento da autoridade exterior, 
tanto no que concerne à sua existência física quanto à política 
ou econômica. No mundo físico, o homem progrediu até 
controlar as forças da natureza e utilizá-las em seu próprio 
proveito. O homem primitivo realiza seus primeiros passos na 
estrada do progresso quando logra produzir fogo, triunfando 
assim sobre o próprio homem, e reter vento e captar água. Que 
papel a autoridade ou o governo desempenharam nesse 
esforço de melhoria, invenção e descoberta? Nenhum, ou 
melhor, nenhum positivo. É sempre o indivíduo quem realiza 
o milagre, geralmente a despeito das proibições, das 
perseguições e da intervenção da autoridade, tanto humana 
quanto divina. Da mesma forma, no campo político, o 
progresso consiste em afastar-se cada vez mais da autoridade 
do chefe de tribo, de clã, do príncipe e do rei, do governo e do 
Estado. Economicamente, o progresso significa mais bem-
estar para um número de pessoas incessantemente crescente. 
E, culturalmente, ele é o resultado de tudo o que se realiza 
algures: independência política, intelectual e psíquica cada vez 
maior. Nessa perspectiva, os problemas de relação entre o 
homem e o Estado revestem uma significação completamente 
nova. Não é mais questão de saber se a ditadura é preferível à 
democracia, se o fascismo italiano é superior ou não ao 
hitlerismo.  

 
Uma questão muito mais vital se nos apresenta: o governo 

político, o Estado, é proveitoso para a humanidade? Qual é sua 
influência sobre o indivíduo? O indivíduo é a verdadeira 
realidade da vida, um universo em si. Ele não existe em função 
do Estado, ou dessa abstração denominada “sociedade” ou 
“nação”, que não é senão um ajuntamento de indivíduos. O 
homem sempre foi e é – necessariamente – a única fonte, o 
único motor de evolução e progresso. A civilização é o 
resultado de um combate contínuo do indivíduo ou dos 
grupamentos de indivíduos contra o Estado, e até mesmo 
contra a “sociedade”, quer dizer, contra a maioria hipnotizada 
pelo Estado e submetida a seu culto. As maiores batalhas já 
travadas pelo homem foram contra obstáculos e prejuízos 
artificiais que ele próprio se impôs e que paralisam seu 
desenvolvimento. O pensamento humano sempre foi falseado 
pelas tradições, pelos costumes, pela educação enganadora e 
iníqua, dispensada para servir os interesses daqueles que 
detém o poder e gozam de privilégios; ou seja, pelo Estado e 
palas classes proprietárias. Esse conflito incessante dominou a 
história da humanidade. Podemos dizer que a individualidade 
é a consciência do indivíduo de ser o que é, e de viver essa 
diferença. É um aspecto inerente a todo ser humano e um fator 
de desenvolvimento. Estado e as instituições sociais fazem-se 
e desfazem-se, enquanto a individualidade permanece e 
persiste. A própria essência da individualidade é a expressão, 
o sentido da dignidade e da independência – eis seu terreno de 
predileção. A individualidade não é esse conjunto de reflexos 
impessoais e maquinais que o Estado considera como um 
“indivíduo”. O indivíduo não é apenas o resultado da 
hereditariedade e do meio, da causa e do efeito. É isso e muito 
mais.  

 
O homem vivo não pode ser definido: ele é fonte de a vida 

e de todos os valores; ele não é uma parte disso ou daquilo: é 
um todo, um todo individual, um todo que evolui e se 

14. Noções de Sociologia. 
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desenvolve, mas que permanece, contudo, um todo constante. 
A individualidade assim descrita nada tem em comum com as 
diversas concepções do individualismo e, sobretudo, com 
aquele que denominarei “individualismo de direita, à 
americana”, que é tão somente uma tentativa disfarçada de 
coagir e vencer o indivíduo em sua singularidade. Esse 
pretenso individualismo, que sugere fórmulas como “livre 
empresa”, “american way of life”, arrivismo e sociedade liberal, 
é o laissez-faire econômico e social: a exploração das massas 
pelas classes dominantes com a ajuda da velhacaria legal; a 
degradação espiritual e o doutrinamento sistemático do 
espírito servil, processo conhecido sob o nome de “educação”. 
Essa forma de “individualismo” corrompido e viciado, 
verdadeira camisa de força da individualidade, reduz a vida a 
uma corrida degradante aos bens materiais, ao prestígio 
social; sua sabedoria suprema exprime-se numa frase: “Cada 
um por sie maldito seja o último”. Inevitavelmente, o 
“individualismo” de direita desemboca na escravidão 
moderna, nas distinções sociais aberrantes, e conduz milhões 
de pessoas à sopa dos pobres. Esse “individualismo” em 
questão é o dos senhores, enquanto que o povo é 
arregimentado numa casta de escravos para servir a um 
punhado de “super-homens” egocêntricos.  

 
Os Estados Unidos são, sem dúvida, o melhor exemplo 

dessa forma de individualismo, em nome do qual a tirania 
política e a opressão social são elevadas à posição de virtudes, 
enquanto que a menor aspiração, a menor tentativa de vida 
mais leve e mais digna será imediatamente considerada como 
antiamericanismo intolerável e condenada, sempre em nome 
desse mesmo individualismo. Houve um tempo em que o 
Estado não existia. O homem vivia em condições naturais, sem 
Estado nem governo organizado. As pessoas estavam 
agrupadas em pequenas comunidades de algumas famílias, 
cultivando o solo e entregando-se à arte e ao artesanato. O 
indivíduo, posteriormente a família, era a célula de base da 
vida social: cada um era livre e igual a seu vizinho. A sociedade 
humana dessa época não era um Estado, mas uma associação 
voluntária onde todos se beneficiavam da proteção de todos. 
Os mais velhos e os membros mais experientes do grupo eram 
os guias e os conselheiros. Eles ajudavam a resolver os 
problemas vitais, o que não significa governar e dominar o 
indivíduo. Foi só mais tarde que se viu surgir governo político 
e Estado, consequências do desejo dos mais fortes de tirar 
vantagens dos mais fracos, de alguns contra a maioria. O 
Estado eclesiástico ou secular serviu, então, para dar uma 
aparência de legalidade e de direito aos danos causados por 
alguns à maioria. Essa aparência de direito era o meio mais 
cômodo de governar o povo, pois um governo não pode existir 
sem o consentimento do povo, consentimento verdadeiro, 
tácito ou simulado.  

O constitucionalismo e a democracia são as formas 
modernas desse pretenso consentimento, inoculado pelo que 
se chama “educação”, autêntico doutrinamento público e 
privado. O povo consente porque é persuadido da necessidade 
da autoridade; inculcam nele a ideia de que o homem é mau, 
virulento e demasiado incompetente para saber o que é bom 
para ele. É a ideia fundamental de todo governo e de toda a 
opressão. Deus e o Estado só existem e são sustentados por 
causa dessa doutrina. No entanto, o Estado não é mais que um 
nome, uma abstração. Assim como outras concepções do 
mesmo tipo – nação, raça, humanidade -, ele não tem realidade 
orgânica. Denominar o Estado de organismo é uma tendência 
doentia de fazer de uma palavra um fetiche. A palavra Estado 
designa o aparelho legislativo e administrativo que trata de 
certos negócios humanos – e, na maioria das vezes, trata mal. 
Ele nada contém de sagrado, de santo ou de misterioso. O 
Estado não tem consciência, não é encarregado de uma missão 
moral, não mais do que uma companhia comercial seria 
encarregada de explorar uma mina de carvão ou uma ferrovia. 

O Estado não tem mais realidade do que os deuses ou diabos. 
São apenas reflexos, criações do espírito humano, pois o 
homem, o indivíduo, é a única realidade. O Estado é só a 
sombra do homem, a sombra de seu obscurantismo, de sua 
ignorância e de seu medo. A vida começa e acaba com o 
homem, o indivíduo. Sem ele não há raça, humanidade, Estado. 
Nem mesmo sociedade. É o indivíduo que vive, respira e sofre. 
Desenvolve-se e progride lutando continuamente contra o 
fetichismo que ele nutre com respeito às suas próprias 
invenções e, em particular, ao Estado. A autoridade religiosa 
edificou a vida política à imagem daquela da Igreja. A 
autoridade do Estado, os “direitos” dos governantes vinham do 
alto; o poder como a fé, era de origem divina. Os filósofos 
escreveram espessos volumes provando a santidade do 
Estado, às vezes chegando, inclusive, a conceder-lhe a 
infabilidade. Alguns desses filósofos disseminaram a opinião 
demente de que o Estado é “supra-humano”, realidade 
suprema, “o absoluto”.  

 
A pesquisa era uma blasfêmia, a servidão a mais elevada 

das virtudes. Graças a tais princípios, chegou-se a considerar 
certas ideias como evidências sagradas, não porque sua 
verdade tivesse sido demonstrada, mas por serem repetidas 
continuamente. Os progressos da civilização são 
essencialmente caracterizados por um questionamento do 
“divino” e do “mistério”, do pretenso sagrado e da “verdade 
eterna”; é a eliminação gradual do abstrato, ao qual se substitui 
pouco a pouco o concreto. Quer dizer, os fatos precedem ao 
imaginário, o saber à ignorância, a luz à obscuridade. O lento e 
difícil processo de liberação do indivíduo não se realizou com 
a ajuda do Estado. Ao contrário, foi empreendendo um 
combate ininterrupto e sangrento que a humanidade 
conquistou o pouco de liberdade e independência de que 
dispõe, arrancado das mãos dos reis, dos czares e dos 
governos. A personagem histórica desse longo calvário é o 
Homem. Sozinho ou unido a outros, é sempre o indivíduo que 
sofre e combate as opressões de toda espécie, as potências que 
o subjugam e degradam. Mais ainda, o espírito do homem, do 
indivíduo, é o primeiro a rebelar-se contra a injustiça e o 
aviltamento; o primeiro a conceber a ideia de resistência às 
condições nas quais ele se debate. O indivíduo é o gerador do 
pensamento libertador, assim como do ato liberador. E isso 
não diz respeito apenas ao combate político, mas a toda a gama 
dos esforços humanos, em todos os tempos e sob todos os céus.  

 
É sempre o indivíduo, o homem com sua força de caráter e 

sua vontade de liberdade, que abre o caminho do progresso 
humano e dá os primeiros passos rumo a um mundo melhor e 
mais livre; nas ciências, na filosofia, no campo das artes bem 
como no da indústria, seu gênio eleva-se em direção aos 
cumes, concebe “o impossível”, materializa seu sonho e 
comunica seu entusiasmo aos outros, que, por sua vez, se 
engajam na peleja. No campo social, o profeta, o visionário, o 
idealista que sonha com um mundo segundo seu coração 
ilumina o caminho das grandes realizações. O Estado, o 
governo, qualquer que seja sua forma, característica ou 
tendência, quer seja autoritário ou constitucional, monárquico 
ou republicano, fascista, nazista ou bolchevique, é, por sua 
própria natureza, conservador, estático, intolerante e oposto à 
mudança. Se às vezes evolui de maneira positiva, é que, 
submetido a pressões fortes o bastante, é obrigado a operar a 
mudança que se lhe impõe, pacificamente às vezes, 
brutalmente na maioria das vezes, quer dizer, pelos meios 
revolucionários. Além do mais, o conservadorismo inerente à 
autoridade sob todas as suas formas torna-se inevitavelmente 
reacionário. Duas razões para isso: a primeira, é que é natural 
para um governo não apenas conservar o poder que detém, 
como também reforçá-lo, ampliá-lo e perpetuá-lo no interior e 
no exterior de suas fronteiras. Quanto mais forte a autoridade, 
quanto maio o Estado e seus poderes, mais intolerável será 
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para ele uma autoridade similar ou um poder político paralelo. 
A psicologia governamental impõe uma influência e um 
prestígio em constante crescimento, nacional e 
internacionalmente, e o governo agarrará todas as 
oportunidades para ampliá-los. Os interesses financeiros e 
comerciais que dão sustentação ao governo que os representa 
e os serve motivam essa tendência. A razão de ser fundamental 
de todos os governos, para a qual os historiadores dos tempos 
passados fechavam voluntariamente os olhos, é hoje tão 
evidente que os próprios professores não podem mais ignorá-
la. O outro fator que obriga os governos a um conservadorismo 
cada vez mais reacionário é a desconfiança inerente que eles 
têm do indivíduo, o temor da individualidade. Nosso sistema 
político e social não tolera o indivíduo com sua constante 
necessidade de inovação. É, portanto, em estado de “legítima 
defesa” que o governo oprime, persegue, pune e às vezes mata 
o indivíduo, sendo ajudado por todas as instituições cujo 
objetivo é preservar a ordem existente. Ele recorre a todas as 
formas de violência e é apoiado pelo sentimento de 
“indignação moral” da maioria contra o herético, o dissidente 
social, o rebelde político, maioria essa em quem se inculcou 
desde séculos o culto do Estado, educada na disciplina, na 
obediência e na submissão à autoridade e no respeito a ela, 
cujo eco se faz ouvir em casa, na escola, na igreja e na imprensa.  

 
A melhor muralha da autoridade é a uniformidade; a 

menor divergência de opinião torna-se, então, o pior dos 
crimes. A mecanização em grande escala da sociedade atual 
acarreta um acréscimo de uniformização. Encontramo-la 
presente em toda parte: nos hábitos, nos gostos, na escolha das 
vestes, nos pensamentos, nas ideias. Contudo, é no que 
convimos denominar “opinião pública” que encontramos seu 
concentrado mais aflitivo. Bem poucos têm a coragem de opor-
se a ela. Aquele que recusa submeter-se é de pronto “bizarro”, 
“diferente”, “suspeito”, fautor de desordens no seio do 
universo estagnante e confortável da vida moderna. Sem 
dúvida nenhuma, mais que a autoridade constituída, é a 
uniformidade social que prostra o indivíduo. O fato de ele ser 
“único”, “diferente”, separa-o e torna-o estrangeiro em seu país 
e, às vezes, até mesmo em seu lar, mais que o expatriado cujas 
opiniões geralmente coincidem com aquelas dos 
“auctóctones”. Para um ser humano sensível, não é suficiente 
encontrar-se em seu país de origem para se sentir em casa, a 
despeito de isso supor tradições, impressões e recordações de 
infância, todas as coisas que nos são caras. É muito mais 
essencial encontrar uma certa atmosfera de pertencimento, 
ter consciência de “fazer corpo” com as pessoas e o meio, para 
sentir-se em casa, quer se trate de relações familiares, de 
relações de vizinhança ou, então, daquelas que mantemos na 
região mais vasta comumente denominada país.  

 
O indivíduo capaz de interessar-se pelo mundo inteiro 

jamais se sente tão isolado, tão incapaz de partilhar os 
sentimentos de seu círculo do que quando se encontra em seu 
país de origem. Antes da guerra, o indivíduo tinha ao menos a 
possibilidade de escapar à prostração nacional e familiar. O 
mundo parecia aberto a suas buscas, a seus ímpetos, a suas 
necessidades. Hoje, o mundo é uma prisão e a vida uma pena 
de prisão perpétua a purgar na solidão. Isso é ainda mais 
verdade desde o evento da ditadura, tanto de direita quanto de 
esquerda. Friedrich Nietzsche qualificava o Estado de monstro 
frio. Como qualificaria a fera hedionda oculta sob o casaco da 
ditadura moderna? Não que o Estado tenha alguma vez 
alocado um campo de ação muito grande ao indivíduo, mas os 
campeões da nova ideologia estatal não lhe concedem nem 
sequer o pouco do qual dispunha. “O indivíduo não é nada”, 
clamam eles. Só a coletividade conta. Não querem nada menos 
que a submissão total do indivíduo para satisfazer o apetite 
insaciável de seu novo deus. Curiosamente, é no seio da 
intelligentsia britânica e americana que encontramos os mais 

ferozes advogados da nova causa. No momento, ei-los 
arrebatados pela “ditadura do proletariado”. Apenas em 
teoria, é claro. Na prática, eles preferem ainda se beneficiar das 
poucas liberdades que lhes são concedidas em seus 
respectivos países. Eles vão à Rússia para curtas visitas, ou 
enquanto representantes da “revolução”; contudo, eles se 
sentem, apesar de tudo, mais seguros em seus países. Por sinal, 
talvez não seja apenas a falta de coragem que retém esses 
bravos britânicos e esses americanos em seus próprios países. 
Eles sentem, talvez inconscientemente, que o indivíduo 
permanece o fato fundamental de toda associação humana e 
que, por mais oprimido e perseguido que seja, é ele que 
vencerá a longo prazo. O “gênio do homem”, que não é outra 
coisa senão uma maneira diferente de qualificar a 
personalidade e sua individualidade, traça um caminho 
através do labirinto das doutrinas, através dos muros espessos 
da tradição e dos costumes, desafiando os tabus, desafiando a 
autoridade, afrontando o ultraje e o cadafalso – para, às vezes, 
ser como profeta e mártir pelas gerações seguintes. Sem esse 
“gênio do homem”, sem sua individualidade inerente e 
inalterável, ainda estaríamos a percorrer as florestas 
primitivas. Piotr Kropotkin mostrou os resultados fantásticos 
que podemos esperar quando essa força que é a 
individualidade humana trabalha em cooperação com outras.  

 
O grande erudito e pensador anarquista disfarçou, desse 

modo, biológica e sociologicamente, a insuficiência da teoria 
darwiniana no que se refere à luta pela sobrevivência. Em sua 
extraordinária obra O apoio mútuo, Kroptkin mostra que no 
reino animal, tanto quanto na sociedade humana, a cooperação 
– por oposição às lutas intestinas – opera no sentido da 
sobrevivência e da evolução das espécies. Ele demonstra que, 
ao contrário do Estado devastador e onipotente, só o apoio 
mútuo e a cooperação voluntária constituem os princípios 
básicos de uma vida livre, fundada sobre o indivíduo e a 
associação. No presente momento, o indivíduo é apenas um 
peão no tabuleiro da ditadura e nas mãos dos fanáticos do 
“individualismo à americana”. Os primeiros buscam uma 
desculpa no fato de que estão à procura de um novo objetivo. 
Os segundos nem sequer pretendem ser inovadores. De fato, 
os zeladores dessa “filosofia” reacionária nada aprenderam e 
nada esqueceram. Contentam-se com zelar pra que persista a 
ideia de um combate brutal pela sobrevivência, ainda que a 
necessidade desse combate tenha desaparecido por completo. 
É evidente que este se perpetua justamente porque é inútil. A 
pretensa superprodução não é a eloquente demonstração de 
que esse combate pela sobrevivência só deve sua manutenção 
à cegueira dos adeptos do “cada um por si”, ao risco de assistir 
à autodestruição do sistema? Uma das características 
insensatas dessa situação é a ausência de relação entre o 
produtor e o objeto produzido.  

 
O operário médio não tem nenhum contato profundo com 

a indústria que o emprega; permanece estranho ao processo 
de produção, do qual é apenas uma engrenagem. E, como tal, é 
substituível a qualquer momento por outros seres humanos 
igualmente despersonalizados. O trabalhador que exerce uma 
profissão intelectual ou liberal, conquanto tenha a vaga 
impressão de ser independente, não é mais bem favorecido. 
Ele também não teve grande escolha nem mais possibilidade 
de encontrar seu próprio caminho em seu ramo de atividade 
do que seu vizinho trabalhador manual. Geralmente são 
considerações materiais, um desejo de prestígio social, que 
determinam a orientação intelectual. A isso vem acrescentar-
se a tendência de abraçar a carreira de abraçar a carreira 
paterna para tornar-se professor, engenheiro, assumir o 
escritório de advocacia ou o consultório médico, etc, pois a 
tradição familiar e a rotina não exigem grandes esforços nem 
personalidade. Em consequência, a maioria das pessoas 
insere-se mal no mundo do trabalho. As massas prosseguem 
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com grande dificuldade seu caminho, sem procurar ir mais 
longe, antes de tudo porque suas faculdades então 
entorpecidas por uma vida de trabalho e rotina; e, depois, eles 
precisam ganhar a vida. Encontramos a mesma trama nos 
círculos políticos, talvez com mais força. Ali não é criado 
nenhum espaço para a livre escolha, para o pensamento ou 
para a atividade independentes. Só encontramos marionetes 
boas apenas para votar e pagar os impostos. Os interesses do 
Estado e os do indivíduo são fundamentalmente antagônicos. 
O Estado e as instituições políticas e econômicas que ele 
instaurou não podem sobreviver senão modelando o 
indivíduo, a fim de que ele sirva a seus interesses; eles o 
condicionam no respeito à lei e à ordem, ensinando-lhe 
obediência, submissão e fé absoluta na sabedoria e na justiça 
do governo; exigem antes de tudo o total sacrifício do 
indivíduo quando o Estado precisa dele, em caso de guerra, por 
exemplo. O Estado considera seus interesses como superiores 
àqueles da religião e de Deus. Pune até em seus escrúpulos 
religiosos ou morais o indivíduo que se recusa a combater seu 
semelhante, porque não há individualidade sem liberdade, e 
esta é a maior ameaça que pode pesar sobre a autoridade. O 
combate que o indivíduo sustenta em condições tão 
desfavoráveis – com frequência ao preço de sua vida - é ainda 
mais difícil porque seus adversários não estão interessados em 
saber se ele está certo ou errado. Não são nem o valor nem a 
utilidade de seu pensamento ou de sua ação que erguem 
contra ele as forças do Estado e da “opinião pública”. As 
perseguições contra o inovador, o dissidente, o contestador, 
sempre foram causadas pelo temor de que a infabilidade da 
autoridade constituída seja questionada e seu poder solapado. 
O homem só conhecerá a verdadeira liberdade, individual e 
coletiva, quando se libertar da autoridade e de sua fé nela. A 
evolução humana nada mais é que uma penosa caminhada 
nessa direção.  

 
O desenvolvimento não é em si nem a invenção, nem a 

técnica. Correr a 150 quilômetros por hora não é uma prova de 
civilização. É pelo indivíduo, autêntico modelo social, que se 
mede nosso grau de civilização; é por suas faculdades 
individuais, pelas possibilidades de ele ser livremente o que é, 
de desenvolver-se e progredir sem intervenção da autoridade 
coercitiva e onipotente. Socialmente falando, a civilização e a 
cultura devem ser medidas pelo grau de liberdade e pelas 
possibilidades econômicas de que goza o indivíduo; devem ser 
igualmente medidas pela unidade e pela cooperação social e 
internacional, sem restrição legal ou qualquer outro obstáculo 
artificial; pela audiência de castas privilegiadas; por uma 
vontade de liberdade e dignidade humanas. Em resumo, o 
critério de civilização é o grau de emancipação real do 
indivíduo. O absolutismo político foi abolido porque o homem 
percebeu, no decorrer de séculos, que o poder absoluto é um 
mal destruidor. Mas o mesmo vale para todos os poderes, quer 
ser aquele dos privilégios, do dinheiro, do padre, do político ou 
da pretensa democracia. Pouco importa a cor que caráter 
específico da coerção reveste: o negro do fascismo, o pardo do 
nazismo ou o vermelho pretensiosos do bolchevismo.  

 
O poder corrompe e degrada tanto o senhor quanto o 

escravo, esteja esse poder nas mãos do autocrata, do 
parlamento ou do soviete. Mas o poder de uma classe é ainda 
mais pernicioso do que o do ditador, e nada é mais terrível do 
que a tirania da maioria. No transcurso do longo processo 
histórico, o homem aprendeu que a divisão e a luta conduzem 
à destruição e que a unidade e a cooperação fazem progredir 
sua causa, multiplicam suas forças e favorecem seu bem-estar. 
O espírito governamental trabalha desde sempre contra a 
aplicação social dessa lição fundamental, exceto quando o 
Estado tem interesse nela. Os princípios conservadores e 
antissociais do Estado e da classe privilegiada que o sustenta 
são responsáveis por todos os conflitos que colocam os 

homens uns contra os outros. São cada vez mais numerosos 
aqueles que começam a ver claro, sob a superfície da ordem 
estabelecida. O indivíduo deixa-se cegar cada vez menos pelo 
brilho enganador dos princípios estatais e pelos “benefícios” 
do “individualismo” preconizado pelas sociedades ditas 
liberais.  

Ele se esforça para alcançar as perspectivas mais amplas 
das relações humanas que só a liberdade proporciona. Isso 
porque a verdadeira liberdade não é uma simples pilha de 
papéis intitulada “constituição”, “direito legal” ou “lei”. 
Também não é uma abstração derivada dessa outra 
irrealidade chamada “Estado”. Não é o ato negativo de ser 
liberdade de algo, pois essa liberdade é apenas a liberdade de 
morrer de fome. A verdade liberdade é positiva; é a liberdade 
rumo a algo, a liberdade de ser, de fazer, e os meios 
empregados para isso. Não pode se tratar, então, de uma 
doação, mas de um direito natural do homem, de todos os 
seres humanos. Esse direito não pode ser concedido ou 
conferido por nenhuma lei, nenhum governo. A necessidade, o 
desejo ardente dele se faz sentir em todos os indivíduos. A 
desobediência a todas as formas de coerção é sua expressão 
instintiva. Rebelião e revolução são tentativas mais ou menos 
conscientes de conquistá-lo. Essas manifestações individuais e 
sociais são as expressões fundamentais dos valores humanos. 
Para nutrir esses valores, a comunidade deve compreender 
que seu apoio mais sólido, mais durável, é o indivíduo. No 
campo religioso, bem como no campo político, fala-se de 
abstrações acreditando tratar-se de realidade. No entanto, 
quando se vem tratar verdadeiramente de coisas concretas, 
parece que a maioria das pessoas é incapaz de encontrar um 
interesse viral por isso. Talvez seja porque a realidade é por 
demais prosaica, demasiado freia para despertar a alma 
humana. Só os assuntos diferentes, pouco comuns, provocam 
o entusiasmo; quer dizer, o Ideal que faz surgir a centelha da 
imaginação e do coração humano. É preciso algum ideal para 
tirar o homem da inércia e da monotonia de sua existência e 
transformar o vil escravo em personagem heroica. É aqui que 
intervém, evidentemente, o oponente marxista cujo marxismo 
ultrapassa, por sinal, o do próprio Marx. Para ele, o homem é 
apenas um boneco nas mãos dessa onipotência metafísica 
denominada determinismo econômico, vulgarmente 
conhecido como luta de classes. A vontade do homem, 
individual e coletiva, sua vida psíquica, sua orientação 
intelectual, tudo isso conta muito pouco para nosso marxista, 
e em nada afeta suas concepções da história humana. Nenhum 
estudante inteligente negaria a importância do fator 
econômico no progresso social e no desenvolvimento da 
humanidade. Todavia, só um espírito obtuso e obstinadamente 
doutrinário se recusará a ver o importante papel da ideia, 
enquanto concepção da imaginação e resultado das aspirações 
do homem. É aqui que intervém, evidentemente, o oponente 
marxista cujo marxismo ultrapassa, por sinal, o do próprio 
Marx. Para ele, o homem é apenas um boneco nas mãos dessa 
onipotência metafísica denominada determinismo econômico, 
vulgarmente conhecido como luta de classes.  

 
A vontade do homem, individual e coletiva, sua vida 

psíquica, sua orientação intelectual, tudo isso conta muito 
pouco para nosso marxista, e em nada afeta suas concepções 
da história humana. Nenhum estudante inteligente negaria a 
importância do fator econômico no progresso social e no 
desenvolvimento da humanidade. Todavia, só um espírito 
obtuso e obstinadamente doutrinário se recusará a ver o 
importante papel da ideia, enquanto concepção da imaginação 
e resultado das aspirações do homem. Seria vão e sem 
interesse tentar comparar dois fatores da história humana. 
Nenhum fator pode ser considerado como o único fator 
decisivo do conjunto dos comportamentos individuais e 
sociais. Avançamos muito pouco em psicologia humana, e 
talvez nunca seremos muito avançados para pesar e medir os 
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valores relativos de tal ou qual fator determinante do 
comportamento humano. Formular tais dogmas, em suas 
conotações sociais, é puro fanatismo; no entanto, veremos 
uma certa utilidade no fato de que essa tentativa de 
interpretação político-econômica da história prova a 
persistência da vontade humana e refuta os argumentos dos 
marxistas. Felizmente, alguns marxistas começam a ver que 
seu credo não é toda a verdade; afinal de contas, Marx era um 
ser humana, demasiado humano para ser infalível.  

Atualmente, as aplicações práticas do determinismo 
econômico na Rússia abrem os olhos dos marxistas mais 
inteligentes. Podemos ver, com efeito, ajustamentos se 
operando no nível dos princípios marxistas nas fileiras 
socialistas e nas fileiras comunistas dos países europeus, 
inclusive. Eles lentamente compreendem que sua teoria não 
levou muito em consideração o elemento humano – der 
Mensch, como salienta um jornal socialista. Por mais 
importante que seja, o fator econômico não é, contudo, 
suficiente para determinar sozinho o destino de uma 
sociedade. A regeneração da humanidade não se realizará sem 
a aspiração, a força energética de um ideal. Esse ideal, para 
mim, é a Anarquia, que com toda certeza nada tem a ver com a 
interpretação errônea que os adoradores do Estado e da 
autoridade se associam para disseminar. Essa filosofia lança as 
bases de uma nova ordem social, fundada nas energias 
liberadas do indivíduo e na associação voluntária dos 
indivíduos liberados. De todas as teorias sociais, a Anarquia é 
a única a proclamar que a sociedade deve estar a serviço do 
homem e não o homem a servido da sociedade. O único 
objetivo legítimo da sociedade é prover as necessidades do 
indivíduo e ajudá-lo a realizar seus desejos. É só nesse caso que 
ela se justifica e participa dos progressos da civilização e da 
cultura. Sei que os representantes dos partidos políticos e os 
homens que lutam com selvageria pelo poder me 
estigmatização com a marca do anacronismo incorrigível. Pois 
bem, aceito com alegria essa acusação. É para mim um 
conforto saber que falta consistência à sua histeria e que seus 
louvores são sempre temporários. O homem aspira libertar-se 
de todas as formas de autoridade e poder, e não são os 
discursos estrepitosos que o impedirão de romper para 
sempre seus grilhões. Os esforços do homem devem 
prosseguir – e eles prosseguirão. 

 
A Declaração dos Direitos do Homem da Organização 

das Nações Unidas (ONU).  
 
Recebe o nome de Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão um documento elaborado durante a Revolução 
Francesa de 1789, e que iria refletir a partir de sua divulgação, 
um ideal de âmbito universal, ou seja, o de liberdade, igualde e 
fraternidade humanas, acima dos interesses de qualquer 
particular. 

À época, a França acabava de encerrar séculos de um 
regime absolutista, onde quem tinha a vontade suprema era o 
monarca. Tal arranjo foi necessário ao momento do 
nascimento da moderna França porque era o único meio de se 
fazer respeitar a unidade nacional e prestar obediência a uma 
autoridade centralizada. Com o tempo, porém, tal forma de 
organização do estado passou a ser uma ferramenta tanto da 
nobreza como do clero para oprimir, controlar e explorar o 
povo, o que fazia do cidadão da época um ser humano limitado 
pelas imposições dos governantes do Estado. 

 
A consciência desta situação não estava evidente à maioria 

da população, pois todos os estados vizinhos seguiam o mesmo 
formato de administração, e assim, parecia ser o controle total 
do monarca (o chamado absolutismo) uma forma natural de 
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administração. As ideias trazidas pelo humanismo e mais tarde 
pelo iluminismo, viriam a mudar a sua perspectiva acerca de 
um governo eficiente. Com esses novos conceitos, o povo 
deixaria de ser obrigado a servir aos interesses do governante, 
surgindo, ao contrário, um governo que passaria a servir aos 
interesses dos cidadãos, garantindo os seus direitos e deveres. 

 
É exatamente devido a esta mudança de perspectiva que se 

iniciou a Revolução Francesa, que desejava dar todo o poder 
ao povo. Como a história mostraria, tal desejo seria logo 
frustrado pelos interesses das classes burguesas, que 
assumiram de modo informal o controle do estado quando as 
classes dominantes, nobreza e clero, foram desbaratadas. 
Mesmo assim, algum progresso foi alcançado, e a consciência 
de que o povo deveria ser o interesse central no 
desenvolvimento de qualquer estado foi a partir de então 
levado a sério. Prova disso é a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, anunciada ao público em 26 de agosto 
de 1789. A importância desse documento nos dias de hoje é ter 
sido a primeira declaração de direitos e fonte de inspiração 
para outras que vieram posteriormente, como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos aprovada pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), em 1948. 

 
Apesar da declaração elaborada pela ONU ter um alcance 

maior, por ter sido elaborado no âmbito de uma organização 
que agrega boa parte das nações do mundo, a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão permanece ainda como 
documento válido para os dias atuais, por pensar o ser humano 
acima do poder particular em qualquer esfera. 

 
Princípios e Valores 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(Resolução 217-A (III) – da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, 1948). 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos consolida os 

valores relativos aos direitos humanos, tratando dos direitos 
civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Referida 
Declaração foi aprovada pela Resolução 217 da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, no dia 10 de dezembro de 1948. 

O objetivo da declaração é proteger os direitos de todas as 
pessoas, sem distinção e seus 30 artigos falam sobre o direito 
ao trabalho, à saúde, à alimentação, à educação e direitos 
sociais econômicos e culturais, bem como o direito à vida, a 
segurança social, à liberdade, direito de ir e vir, liberdade de 
expressão e pensamento e, por fim, direitos políticos.  

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos32 
(Resolução nº 217 – Assembleia Geral da ONU) 
 
Aprovada pela Res. nº 217, durante a 3ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Geral da ONU, em Paris, França, 
em 10-12-1948. 

 
Considerando que o reconhecimento da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos 
direitos humanos resultaram em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento 
de um mundo em que os homens gozem de liberdade de 
palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do 
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do homem comum, 
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Considerando essencial que os direitos humanos sejam 
protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não 
seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a 
tirania e a opressão, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de 
relações amistosas entre as nações, 

Considerando que os povos das Nações Unidas 
reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos 
fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e 
na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que 
decidiram promover o progresso social e melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla, 

Considerando que os Estados-Membros se 
comprometeram a promover, em cooperação com as 
Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais da pessoa e a observância desses 
direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensão comum desses 
direitos e liberdades é da mais alta importância para o 
pleno cumprimento desse compromisso, 

 
A Assembleia Geral proclama: 
 
A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos 

como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e 
cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 
Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos 
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição. 

 
Artigo 1º 
 
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir 
em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

 
Comentário: Como fundamento inicial, a DUDH, traz o 

reconhecimento das dimensões que se referem aos princípios 
da liberdade e da igualdade. Este artigo também faz 
reconhecimento explícito sobre a razão e consciência como 
fundamentos essenciais à pessoa humana e estabelece a 
necessidade de reciprocidade no tratamento, ou seja, espírito 
de fraternidade.  

Aristóteles vinculou a ideia de igualdade à ideia de justiça, 
mas, nele. Trata-se de igualdade de justiça relativa que dá a 
cada um o seu, uma igualdade - como nota Thomé — 
impensável sem a desigualdade complementar e que é 
satisfeita se o legislador tratar de maneira igual os iguais e de 
maneira desigual os desiguais.33 

O assunto também foi tratado no Art. 5º, caput, da 
Constituição Federal: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 

 
 
 
 

                                                 
33 Direitos Humanos e Cidadania, Disponível em: 
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34 Dom Pedro Casaldáliga. Direitos Humanos: Conquistas e Desafios, Disponível 
em: 

Artigo 2º 
 
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção 
de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na 
condição política, jurídica ou internacional do país ou 
território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 
território independente, sob tutela, sem governo próprio, 
quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

 
Comentário: O texto declaratório está focado na 

igualdade, sob uma perspectiva de condenar a distinção, mas 
deixa a desejar pois não menciona mecanismos visando abolir 
ou reduzir algumas formas de distinção, o que coube à pactos 
e convenções específicas. 

Proclamar esse primeiro, inviolável, direito, mãe de todos 
os direitos humanos, abre-nos a uma perspectiva da 
humanidade como verdadeira fraternidade. Já alguém 
recordou oportuna mente que os direitos humanos são muito 
mais que uma realidade jurídica, enquanto refletem um ‘dever 
ser’, uma desafiadora prospectiva que a humanidade se impõe 
para respeitar sua própria dignidade; para ser uma 
humanidade não apenas hominizada, mas plenamente 
humanizada.34 

Por sua vez, a Constituição Federal abriga a mesma 
veemente condenação, colocando homens e mulheres iguais 
em direitos e obrigações, garantindo a liberdade religiosa, a 
convicção filosófica ou política, punindo severamente as 
práticas de racismo. 

 
Artigo 3º 
 
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal. 
 
Comentário: Sem sombras de dúvida a vida é o bem mais 

precioso da pessoa humana, e assim sendo, recebeu lugar de 
destaque entre os direitos à serem protegidos, tanto na DUDH, 
como em todas as leis ao redor do mundo. 

Nas palavras de José Afonso da Silva35, o direito à 
existência consiste no direito de estar vivo, de lutar peio viver, 
de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de 
não ter interrompido o processo vital senão pela morte 
espontânea e inevitável. Existir é o movimento espontâneo 
contrário ao estado morte. 

A vida humana não é apenas um conjunto de elementos 
materiais. Integram-na, outrossim, valores imateriais, como os 
morais. A Constituição, mais que as outras, realçou o valor da 
moral individual, tornando-a mesmo um bem indenizável (art. 
5º - V e X). A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o 
bom nome, a boa fama, a reputação que integram a vida 
humana como dimensão imaterial. 

A liberdade aparece em conjunto com o direito à vida, por 
se tratar de pressuposto básico para que haja 
desenvolvimento intelectual e material. Esta liberdade não 
pode ser vista como atributo da igualdade, mas trata-se de um 
direito essencial do indivíduo, formando o trio de direitos 
pessoais essenciais do indivíduo: vida, liberdade e segurança 
pessoal, direitos estes que visam proporcionar à pessoa as 
condições mínimas de sobrevivência. 
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Nossa Constituição Federal reproduz de forma 
extremamente fiel esses três preceitos declaratórios, 
principalmente reproduzidos no Art. 5º. 

 
Artigo 4º 
 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a 

escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas 
as suas formas. 

 
Comentário: O combate à escravidão tem como preceitos 

a liberdade e a legalidade, o que busca impedir que alguém seja 
tolhido de seus direitos básicos em nome de uma pretensa 
superioridade, seja ela física, racial ou mesmo econômica.  

A escravidão é o estado ou a condição a que é submetido 
um ser humano, para utilização de sua força, em proveito 
econômico de outrem.36 

Conforme ensina René Ariel Dotti37, em senso comum, a 
servidão implica numa relação de dependência de uma pessoa 
sobre outra que é o servo ou escravo. Sociologicamente, o 
vocábulo é empregado para traduzir a relação de dependência 
entre um grupo ou camada social sobre outra como ocorre na 
aristocracia e que é submetida ao pagamento de tributos e a 
obrigação de prestar serviços.  

 
Artigo 5º 
 
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante. 
 
Comentário: A proibição quanto à tortura, já vinha 

estabelecida no Código de Hamurabi, em seu Art. 19:  Desde já, 
ficam abolidos ao açoites, a tortura, a marca de ferro quente e 
todas as mais penas cruéis. 

Em seu livro Direitos Humanos – Conquistas e Desafios38, 
o rabino Henry Sobel afirma que a tortura, um crime 
inafiançável de acordo com a Constituição brasileira, continua 
a ser praticada pelos agentes do Estado, aviltando toda a 
polícia. O espancamento, o choque elétrico e o pau-de-arara 
são técnicas usadas rotineiramente para esclarecer crimes. O 
tratamento nas prisões é cruel, desumano e degradante. As 
condições nas penitenciárias e nas cadeias públicas do país são 
abomináveis. 

O conceito específico de tortura vem tratado na Convenção 
Internacional contra a tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanas ou degradantes, e no âmbito interno, está 
regulamentado na Lei nº 9.455/1997, faz sua própria 
conceituação, baseada na convenção citada. 

 
Artigo 6º 
 
Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 

reconhecida como pessoa perante a lei. 
 
Comentário: O presente dispositivo traz como premissa 

reconhecer que toda pessoa, todos os indivíduos, sem 
qualquer tipo de distinção, devem ser tratados como pessoa 
humana, o que significa existir uma consideração implícita no 
sentido de que todos, se refere à todas as pessoas.  

Pode-se afirmar que ser considerado como pessoa é um 
pressuposto no qual se amparam os legisladores e que é a base 
para todos os outros direitos afirmados aqui. 

Todo ser dotado de vida é indivíduo, isto é: algo que não se 
pode dividir, sob pena de deixar de ser. O homem é um 
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indivíduo, mas é mais que isto, é uma pessoa. (...) Por isso é que 
ela constitui a fonte primária de todos os outros bens 
jurídicos39. 

 
Artigo 7º 
 
Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem 

qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm 
direito a igual proteção contra qualquer discriminação que 
viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento 
a tal discriminação. 

 
Comentário: Aqui nota-se que a princípio da igualdade foi 

novamente abordado, reafirmando-o, contudo em caráter 
mais específico, visando a proteção legal, tanto em face da 
própria discriminação, quanto em face à proteção contra 
qualquer tipo de incitamento à qualquer discriminação.  

 
Artigo 8º 
 
Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais 

nacionais competentes recurso efetivo para os atos que 
violem os direitos fundamentais que lhe sejam 
reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

 
Comentário: A características fundamental do presente 

dispositivo é a busca para efetivar a prestação judicial, ou a 
aplicação da justiça, em qualquer situação, principalmente 
quando houver a ameaça a direito. A Constituição Federal 
abriga o presente dispositivo e ainda reconhece, de forma 
subsidiaria, princípios que visam garantir seu efetivo 
cumprimento. 

Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu 
Art. 5º, assegura a todos o direito de obter a tutela 
jurisdicional, trazendo mesmo uma proteção da justiça, e 
manifesta-se no sentido de que não se pode excluir da 
apreciação do judiciário qualquer assunto, simples ou 
complexo, que a pessoa tenha necessidade de apreciação.  

 
Artigo 9º 
 
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
 
Comentário: Novamente o dispositivo declaratório invoca 

o princípio da legalidade, enquanto instrumento abstrato de 
garantia, a fim de que qualquer comando jurídico que venha a 
impor um comportamento forçado deve se originar de regra 
geral, o que significa uma irrestrita submissão e respeito à lei. 

O princípio da reserva legal decorre deste dispositivo, 
tendo natureza concreta, circunscrevendo um comportamento 
pessoal que deve se pautar em cada um dos limites impostos 
pela lei formal. 

Aqui verifica-se que a intangibilidade física e a 
incolumidade moral das pessoal está sujeita à custódia do 
Estado, garantidas pelo presente dispositivo e reafirmadas 
internamente pelo inciso XLIX, do Art. 5º da Constituição 
Federal.  

 
Artigo 10 
 
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma 

audiência justa e pública por parte de um tribunal inde-
pendente e imparcial, para decidir de seus direitos e 
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deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal 
contra ela. 

 
Comentário: Mais uma vez a DUDH invoca o princípio da 

igualdade, agora combinado com a independência e à 
imparcialidade perante à Justiça, visando garantir que 
decisões sejam emanadas por um tribunal, visando também 
impedir a existência de tribunal de exceção. 

Este dispositivo reconhece a instituição do júri para 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, onde é possível 
assegurar a plena defesa, o sigilo das votações e a soberania 
dos veredictos. 

A Declaração é expressa: assegura a qualquer pessoa 
direito de audiência junto ao poder judiciário, que é 
independente e imparcial, não só por torça da investidura de 
seus membros, na carreira, por concurso de títulos e provas, 
mas também por pertencer a um poder que, pela Constituição, 
não é subordinado a nenhum outro. A independência do juiz é 
absoluta e mesmo na hierarquia judiciária ele não deve 
obediência a magistrados superiores. O seu julgamento deve 
seguir exclusivamente o seu entendimento, de acordo com a 
sua consciência40. 

 
Artigo 11 
 
§ 1º Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o 

direito de ser presumida inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em 
julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas 
todas as garantias necessárias à sua defesa. 

§ 2º Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou 
omissão que, no momento, não constituam delito perante o 
direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta 
pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, 
era aplicável ao ato delituoso. 

 
Comentário: Em um primeiro momento, este artigo da 

DUDH aborda o princípio da presunção de não culpabilidade, 
situação em que o Estado deve comprovar a culpa do 
indivíduo, produzindo as provas necessárias para tal. 

Conforme ensina Dotti41, a presunção de inocência é um 
dos princípios relativos à prova e que incide no sistema de 
processo penal, salvo as exceções determinadas na lei (prisão 
provisória, busca e apreensão, violação do sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas etc.).  

Diante deste dispositivo, percebe-se que o Estado 
Democrático de Direito pressupõe a existência de interligação 
entre o princípio aqui estabelecido e os princípios do devido 
processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 

A segunda parte deste dispositivo consagra o princípio da 
reserva legal e o princípio da anterioridade em matéria penal, 
o que significa dizer que fixam a obrigatoriedade da existência 
prévia de lei restritiva, sendo que só assim será possível 
considerar uma conduta como delituosa, e esta somente 
poderá ser punida se houver estipulação prévia da punição 
cabível. 

 
Artigo 12 
 
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida 

privada, na de sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. 
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Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques. 

 
Comentário: Este artigo abriga o direito à inviolabilidade 

da vida privada de cada indivíduo, o que inclui sua intimidade, 
a honra, a reputação, sendo que este direito se estende à casa 
e à família, incluindo também o direito à proteção da lei contra 
atos que possam, de alguma forma, violar essa garantia. 

José Afonso da Silva42 ensina que a vida privada, em última 
análise, integra a esfera íntima da pessoa, porque é repositório 
de segredos e particularidades do foro moral e íntimo do 
indivíduo. A tutela constitucional visa proteger as pessoas de 
dois atentados particulares:  

(a) ao segredo da vida privada; e  
(b) à liberdade da vida privada  
 
Artigo 13 
 
§ 1º Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção 

e residência dentro das fronteiras de cada Estado.  
§ 2º Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, 

inclusive o próprio, e a este regressar. 
 
Comentário: Aqui trata-se do direito à liberdade de 

locomoção, ou o tão proclamado direito ou liberdade de ir e vir, 
preceito este que afasta qualquer restrição à plena liberdade 
material da pessoa humana. 

 Neste direito estão compreendidos o direito de acesso, de 
ingresso e de trânsito em todo o território nacional, incluindo 
também o direito de permanência e saída do país, cabendo a 
escolha apenas à conveniência pessoal. 

 É bastante claro que se trata de um preceito que deriva do 
princípio da liberdade, tratando de confirmar a natureza 
humana de movimentar-se ou deslocar-se de um lugar à outro, 
garantindo assim, a permanência pelo tempo que desejar, 
podendo estabelecer residência conforme sua vontade. 

 
Artigo 14 
 
§ 1º Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito 

de procurar e de gozar asilo em outros países.  
§ 2º Este direito não pode ser invocado em caso de 

perseguição legitimamente motivada por crimes de direito 
comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios 
das Nações Unidas. 

 
Comentário: Os preceitos aqui descritos podem ser 

conferidos, de forma genérica, no § 2º, do Art. 5º da 
Constituição Federal e complementadas pelo Art. 4º, X, 
também da Constituição Federal. 

A intensão do legislador foi garantir o trânsito entre os 
países, voltado para aqueles que se encontram em situação 
precária, dada a perseguição, seja ela política, militar ou 
mesmo social. 

O próprio dispositivo traz a exceção no sentido de que não 
será considerado como perseguido aquele que cometeu crime, 
seja ele elencado na legislação comum ou crime contra os 
Direitos Humanos, sendo que nesses casos, o autor do crime 
deverá responder por eles. 

 
Artigo 15 
 
§ 1º Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
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§ 2º Ninguém será arbitrariamente privado de sua 
nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. 

 
Comentário: O presente dispositivo tem como finalidade 

garantir que todas as pessoas possam ter os direitos 
conferidos ao cidadão de cada Estado, impedindo a existência 
dos chamados apátridas, o que significa dizer que todas as 
pessoas tem direito a estar oficialmente vinculadas à um 
Estado ou país, o que vai lhe garantir que possa gozar dos 
direitos e garantias constituídas por aquele. 

Este dispositivo está plenamente formalizado na 
Constituição Federal, em seu Art. 12, I e II, garantindo também 
o direito à nacionalidade. 

 
Artigo 16 
 
§ 1º Os homens e mulheres de maior idade, sem 

qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm 
o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. 
Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua 
duração e sua dissolução. 

§ 2º O casamento não será válido senão com o livre e 
pleno consentimento dos nubentes. 

§ 3º A família é o núcleo natural e fundamental da 
sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Esta-
do. 

 
Comentário: Aqui nota-se a reafirmação da proscrição à 

discriminação, bem como a garantia da liberdade de expressão 
e a soberania da manifestação da vontade, sendo que o direito 
ao casamento e à constituição de família deve ser plenamente 
garantido pelo Estado. 

No direito pátrio, tais garantias estão estabelecidas no Art. 
226 da Constituição Federal. 

 
Artigo 17 
 
§ 1º Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em 

sociedade com outros. 
§ 2º Ninguém será arbitrariamente privado de sua 

propriedade. 
 
Comentário: O mundo ocidental sempre buscou 

mecanismos de proteger a propriedade, sendo esta bastante 
enaltecida pelas sociedades capitalistas, mas também foi 
objeto de regramento em sociedades africanas e asiáticas. 
Desta forma, considerou-se a propriedade como um princípio 
essencial para o desenvolvimento da atividade humana, como 
resultado de seu trabalho e de sua capacidade. 

Em um primeiro momento, a propriedade era tratada 
como bem absoluto, permitindo que seu senhor praticasse 
quaisquer tipos de atos. Conforme a evolução e a necessidade 
de proteção surgiram, passou-se a dar maior limitação à 
propriedade. Atualmente o direito à propriedade, bem como o 
direito de uso da mesma, está restringido principalmente pelo 
princípio da função social, sendo que ao proprietário cabe o 
uso e gozo de seu bem desde que de maneira que não cause 
distúrbios à coletividade. 

 
Artigo 18 
 
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mu-
dar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 
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religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e 
pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou 
em particular. 

 
Comentário: Trata-se de mais um princípio que reforça a 

liberdade, em termos gerais, e que a concretiza em termos 
específicos ao determinar que cada indivíduo terá liberdade de 
pensamento, e como consequência, também tem liberdade de 
consciência e de religião. 

Por liberdade de pensamento, entende-se como o direito 
de exprimir, por qualquer forma, o que se pense em ciência, 
religião, arte, ou o que for’. Trata-se de liberdade de conteúdo 
intelectual e supõe o contato do indivíduo com seus 
semelhantes, pela qual ‘o homem tenda, por exemplo, a 
participar a outros suas crenças, seus conhecimentos, sua 
concepção do mundo, suas opiniões políticas ou religiosas, 
seus trabalhos científicos43. 

No direito pátrio, a Constituição Federal não traz 
explicitamente o direito à liberdade de pensamento, mas o 
utiliza como pressuposto para garantir a sua manifestação, 
que está expressamente garantida na Carta Maior. Como 
decorrência lógica, tem-se ainda a liberdade de expressão, que 
também é garantida. 

   
Artigo 19 
 
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. 

 
Comentário: Este dispositivo é decorrência do dispositivo 

anterior, ou seja, a garantia da liberdade de pensamento é que 
assegura a liberdade de opinião e de expressão. Trata-se de 
preservar um dos direitos fundamentais para o homem, no que 
tange a sua vida social. 

A liberdade de expressão, ou de manifestação do 
pensamento, é um dos aspectos externos da liberdade de 
opinião. Desta forma, nota-se que há uma correlação entre a 
liberdade de opinião e a liberdade de recepção de informações 
e ideias, o que também dá sustentação ao direito de expressão 
e visam garantir a plenitude do princípio da liberdade. 

Para Alexandre de Moraes44, o direito de receber 
informações verdadeiras é um direito de liberdade e 
caracteriza-se essencialmente por estar dirigido a todos os 
cidadãos, independentemente de raça, credo ou convicção 
político-filosófica, com a finalidade de fornecimento de 
subsídios para a formação de convicções relativas a assuntos 
públicos. 

 
Artigo 20 
 
§ 1º Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e 

associação pacíficas. 
§ 2º Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma 

associação. 
 
Comentário: O dispositivo busca a garantia da liberdade, 

tanto de reunião como de associação, uma vez que se tratam 
de coisas distintas. Para Alexandre de Moraes45, o direito de 
reunião é uma manifestação coletiva da liberdade de 
expressão, exercitada por meio de uma associação transitória 
de pessoas e tendo por finalidade o intercâmbio de ideias, a 
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defesa de interesses, a publicidade de problemas e de 
determinadas reivindicações. O direito de reunião apresenta-
se, ao mesmo tempo, como um direito individual em relação a 
cada um de seus participantes e um direito coletivo no tocante 
a seu exercício conjunto. 

O direito de reunião tem como pressuposto a pluralidade 
de participantes e também uma noção de duração limitada no 
tempo, pois se assim não fosse, estaríamos diante de uma 
associação. 

O Art. 5º da Constituição Federal tem dispositivos 
garantindo as duas coisas, reunião e associação, e impõe 
limites quanto à sua finalidade, exigindo que estas sejam 
realizadas com propósitos pacíficos. 

 
Artigo 21 
 
§ 1º Toda pessoa tem o direito de tomar parte no 

governo de seu país, diretamente ou por intermédio de 
representantes livremente escolhidos. 

§ 2º Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço 
público do seu país. 

§ 3º A vontade do povo será a base da autoridade do 
governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas 
e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 
processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

 
Comentário: Este dispositivo traz três postulados básicos, 

que visam garantir o livre exercício dos direitos políticos. 
Os direitos políticos estão fundamentados pelo princípio 

da soberania popular e devem ser entendidos como meios de 
garantir que cada cidadão possa participar das decisões 
políticas de seu país, bem como ser capaz de votar e ser votado 
e ainda, garantia de um sistema eleitoral claro, que permita o 
acesso amplo para todos. 

 
Artigo 22 
 
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela 
cooperação internacional de acordo com a organização e 
recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 
culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade. 

 
Comentário: Este dispositivo afirma que todos tem direito 

à seguridade social, o que está fundamentado no fato de que 
cada pessoa tem a condição de membro da sociedade. A 
referida seguridade social é destinada a promover a satisfação 
dos direitos econômicos, sociais e culturais, entendidos como 
indispensáveis à dignidade humana. 

Cabe a cada Estado a promoção destes direitos, dentro de 
sua organização e respeitando os limites de seus recursos, 
sendo possível a cooperação internacional para que se possa 
atingir as metas. 

 
Artigo 23 
 
§ 1º Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha 

de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à 
proteção contra o desemprego. 

§ 2º Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a 
igual remuneração por igual trabalho. 

§ 3º Toda pessoa que trabalha tem direito a uma 
remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim 
como à sua família, uma existência compatível com a 
dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, 
outros meios de proteção social. 

§ 4º Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a 
neles ingressar para a proteção de seus interesses. 

 

Comentário: Este dispositivo traz uma melhor 
especificação do princípio da liberdade e ainda, um reforço da 
proibição com relação à escravidão. Trata-se de dispositivo 
que permite que cada indivíduo busque seu trabalho digno e 
as condições que melhor lhe aprouverem para realização do 
mesmo. 

Importante notar que há um reforço quanto à igualdade, ao 
se estabelecer que não podem haver distinções salariais. 

A Constituição Federal contempla tal dispositivo, 
regulamentando em seus Arts. 7º à 11, que traz os princípios 
básicos quanto às relações de trabalho. 

 
Artigo 24 
 
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a 

limitação razoável das horas de trabalho e a férias 
periódicas remuneradas. 

 
Comentário: Trata-se de um complemento quanto às 

relações de trabalho, buscando a garantia de que o trabalhador 
terá tempo específico para descansar, não sendo obrigado a 
trabalhar ininterruptamente. 

Mais uma vez, tal dispositivo foi recepcionado pela 
Constituição Federal em seus artigos 7º a 11, conforme 
mencionado no dispositivo anterior. 

 
Artigo 25 
 
§ 1º Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclu-
sive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 
os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle. 

§ 2º A maternidade e a infância têm direito a cuidados e 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

 
Comentário: Trata-se de disposição de amplo aspecto e 

que enfrenta grandes obstáculos para sua implementação. O 
que se busca é a garantia de todos os aspectos da vida do 
indivíduo e para isso determina direito a um padrão de vida, o 
que seria o mínimo necessário para que se tenha uma vida 
digna. 

O dispositivo especifica alguns direitos, contudo deve-se 
salientar que em termos gerais, todos já foram tratados 
anteriormente. No direito pátrio, encontram-se positivados 
nos artigos 6º a 9º e 226 a 230 da Constituição Federal.   

 
Artigo 26 
 
§ 1º Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução 

será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

§ 2º A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortaleci-
mento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 

§ 3º Os pais têm prioridade de direito na escolha do 
gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. 

 
Comentário: A educação, enquanto direito fundamental 

da pessoa humana, é algo que foi consolidado somente nos 
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tempos modernos e de forma bastante elitista e excludente, 
sendo que na prática, não permitia o acesso das classes 
inferiores. 

Conforme ensina Cesare de Florio La Rocca46, a formulação 
adotada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos é, ao 
mesmo tempo, genérica, abrangente e específica. Nela 
aparecem claramente as dimensões instrução, da formação, 
da expansão. Poderíamos afirmar que o artigo 26 conseguiu 
resumir em seu texto o objetivo fundamental da educação que 
é o de educar para a vida. E não apenas a vida do cotidiano, e 
sim desse, inserido de maneira dinâmica, construtiva e 
participativa na própria caminhada existencial do gênero 
humano. 

 
Artigo 27 
 
§ 1º Toda pessoa tem o direito de participar livremente 

da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar do progresso científico e de seus benefícios. 

§ 2º Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica, literária ou artística da qual seja autor. 

 
Comentário: Este dispositivo apresenta dois preceitos 

básicos, sendo que o primeiro está voltado para a garantia do 
direito de participação na vida cultural, incluindo as artes e 
processos científicos. Já o segundo preceito refere-se à 
garantia dos interesses morais, tido como subjetivos, e 
materiais, objetivos, relativos à produção cultural. 

Trata-se de direito bastante recente. O direito à 
propriedade imaterial é manifestado com o reconhecimento 
dos direitos que protegem todas as formas de uso de obras 
intelectuais, artísticas ou científicas. 

 
Artigo 28 
 
Toda pessoa tem direito a uma ordem social e 

internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos 
na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

 
Comentário: Aqui tem-se que a efetiva realização dos 

direitos do homem tem como precondição a existência de uma 
ordem social interna em cada país que reúna as condições 
essenciais para que possa ser reivindicado o respeito aos 
direitos fundamentais da pessoa humana, e ainda, uma ordem 
internacional de coexistência dos países entre si que assegure 
a cada um deles uma realidade em que se atenda ao pleno 
exercício dos direitos e das liberdades consagrados na 
Declaração47. 

Os autores da DUDH, sabiamente percebem que a proteção 
aos direitos estabelecidos nesta, pode ser frustrada se não 
houver, formalmente, um quadro interno e externo, em que 
seja possível cultuar o respeito aos direitos de cada indivíduo. 

 
Artigo 29 
 
§ 1º Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, 

em que o livre e pleno desenvolvimento de sua 
personalidade é possível. 

§ 2º No exercício de seus direitos e liberdades, toda 
pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas 
por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de 

                                                 
46 LA ROCCA, Cesare de Florio. Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
ONU – Artigos Comentados, Disponível em: 
http://dhnet.org.br/direitos/deconu/coment/orocca.html, Acesso em 
03/07/2015 
47 Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU – Artigos Comentados, 
Disponível em: http://dhnet.org.br/direitos/deconu/coment/lavenere.html, 
Acesso em: 03/07/2015 

outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da 
ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática. 

§ 3º Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese 
alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas. 

 
Comentário: Trata-se de fixar expressamente os deveres 

de cada indivíduo para com a comunidade, numa forma de 
contrapartida em face dos direitos anteriormente 
assegurados. 

Nas palavras de DOTTI48, os indivíduos têm deveres para 
com a sua família e a sociedade onde vivem assim como são 
titulares de direitos cujo reconhecimento e proteção não 
dependem somente do Estado mas também de todos os 
cidadãos. Daí porque os deveres comunitários constituem um 
caminho de dupla via. 

 
Artigo 30 
 
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser 

interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, 
grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade 
ou praticar qualquer ato destinado à destruição de 
quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. 

 
Comentário: Este último dispositivo, que fecha a DUDH, 

busca manter aberta as possibilidades de concretizar outros 
valores que possam estar presentes no discurso jurídico 
politicamente utilizável. 

Em termos de técnica legislativa, inova, se confrontada 
com textos constitucionais nacionais e normas internacionais. 
E justamente porque abandonou o esquema de democracia 
formal: proclamar direitos e remeter, para um possível 
interior do próprio texto (Constituição ou Tratado), ou para 
princípios existentes em dado sistema legal, o conteúdo do 
direito apontado mas não definido49. 

 
16.2.2. Influência dos Meios de Comunicação na 

Sociedade Indígena. 
 
Índio, mídia e representações sociais50  
 
É difícil pensarmos no brasileiro, no que diz respeito à sua 

formação e estrutura, sem refletir sobre o tema “índio” e sua 
relação com a história. À medida que buscamos memórias das 
origens da sociedade brasileira, percebemos inúmeras 
combinações de características herdadas da cultura dos povos 
indígenas, tais como, sua identidade, arquitetura, música, 
vestuário, e medicina. Nesse grupo social encontramos uma 
diversidade cultural múltipla, em que existem imaginários 
específicos, tradições próprias e modos de vida diferentes da 
ideia usual do “índio” presente no senso comum.  

Serge Moscovici cita a ancoragem e a objetivação como 
mecanismos utilizados para gerar as representações sociais, 
pois fornecem subsídios necessários à classificação de algo. 
Nesse caso, ao pensarmos na representação do índio em nossa 
sociedade, reproduzimos um modo de ver e pensar o indígena 
herdado de tempos coloniais. 

“O primeiro mecanismo tenta ancorar ideias estranhas, 
reduzi-las a categorias e imagens comuns, colocá-las em um 
contexto familiar [...] O objetivo do segundo mecanismo é 
objetivá-los, isto é, transformar algo abstrato em algo quase 

48 DOTTI, René Ariel, Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/sc/scdh/parte2/xxx/29.html, 
Acesso em: 03/07/2015 
49 Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU – Artigos Comentados, 
Disponível em: http://dhnet.org.br/direitos/deconu/coment/pinaude.html, 
Acesso em: 03/07/2015 
50 Texto adaptado de MINARDI, D.  
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concreto, transferir o que está presente na mente em algo que 
exista no mundo físico”.   

  
Das poucas informações que chegam ao grande público, 

percebemos a cultura indígena sendo abordada pelos meios de 
comunicação com temas bastante específicos, entre eles, 
destacamos a violência, invasões, desalojamentos e datas de 
comemoração. Se observarmos como os índios são 
apresentados na sociedade, entendemos que é atribuída uma 
visão do “índio” como o diferente, o preguiçoso, suprimido 
pela economia vigente, muitas vezes reforçando a visão dos 
antigos colonizadores em relação à força de trabalho indígena 
que fora posteriormente substituída pelos negros.  

Denise Jodelet (2001) apresenta uma possível 
caracterização das representações sociais em que a 
comunidade científica está de acordo:  

É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 
partilhada. Com o objetivo prático, e que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social. 
Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda 
saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. 
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto 
este, devido à sua importância na vida social e à elucidação 
possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais.  

Os sistemas de classificação e descrições que circulam 
dentro de uma sociedade, mesmo estas últimas sendo 
descrições científicas, implicam em um elo de prévios sistemas 
e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma 
reprodução na linguagem que reflete um conhecimento 
anterior que quebra as amarras com a informação presente. De 
acordo com Moscovici:  

  
Longe de refletir, seja o comportamento ou a estrutura 

social, uma representação muitas vezes condiciona ou até 
mesmo responde a elas. Isso é assim, não porque ela possui uma 
origem coletiva, ou porque ela se refere a um objeto coletivo, 
mas porque, como tal, sendo compartilhada por todos e 
reforçada pela tradição.  

  
O jornalista recorre a essas representações sociais para 

tornar legítima uma determinada visão hegemônica a respeito 
dos índios. Segundo Moscovici, “na verdade, qualquer pessoa 
que tenha sido jornalista, sociólogo ou psicólogo clínico, sabe 
como a representação de tal ou qual gesto, ocorrência ou 
palavra, pode confirmar uma notícia ou um diagnóstico”.  

No caso indígena, observamos que são raras as vezes que 
encontramos as vozes de lideranças sendo efetivamente 
representadas e suas reivindicações pautadas pelos meios de 
comunicação. Os porta-vozes indígenas são, em sua maioria, 
instituições, organizações não governamentais, que assumem 
a lacuna deixada pelo Estado e mídia, no que diz respeito à 
garantia dos direitos indígenas. Direitos esquecidos por se 
tratar de assuntos de um grupo social desprivilegiado. A 
representação social é definida por estereótipos, sendo a 
reafirmação de uma comunicação dominante. Mídia e índio 
geram temas conflituosos.   

Consideramos válido estudar assuntos ligados ao tema em 
questão com o objetivo de preparar os futuros profissionais 
para garantir que sua função de oferecer informação à 
sociedade seja respeitada, garantindo assim os direitos dessa 
população e contribuindo com sua sobrevivência.  A forma 
como a mídia representa os índios influencia na maneira como 
eles mesmos são vistos pela sociedade. Infelizmente, na 
maioria dos casos a representação social do índio apresentada 
pela mídia distorce fatos, excluindo testemunhas indígenas 
para privilegiar interesses políticos.  

Uma vez que essas vozes indígenas são escutadas e 
apresentadas sem interferências externas, pode ser possível 
que as reivindicações e necessidades indígenas sejam 

atendidas. Dentre os interesses e reivindicações desse grupo, 
podemos destacar o desejo pela inclusão social, autonomia, 
liberdade, cidadania, direito à terra e à preservação de suas 
tradições.               

Essa representação baseada no censo comum, se referindo 
à antiga visão romântica do índio e bastante utilizada em livros 
didáticos na escola, reforça uma característica de 
distanciamento cultural e contribui para problematizar ainda 
mais as disputas por terras indígenas. Muitos fazendeiros tem 
o poder de influenciar a mídia local, no intuito de denegrir a 
imagem do índio, descaracterizando-o e diminuindo sua 
identidade, consequentemente o seu direito à terra.   

 
Enquadramento e Meios de Comunicação Social  
  
Se partirmos do princípio que a realidade que temos acerca 

do mundo é construída a partir das informações que nos 
chegam da mídia, vemos a importância de analisar o processo 
de elaboração das informações sobre o mundo, como forma de 
entender a própria realidade. Como afirma Luiz Gonzaga Mota 
(2005), “são as notícias que tornam o complexo e desordenado 
mundo no qual vivemos menos caótico para cada um de nós, 
que nos ajudam a selecionar, priorizar, organizar e, 
compreender e ordenar os acontecimentos da nossa realidade 
imediata”.  

O tema “índio” e o que nos remete sua ideia, geralmente 
não interessa à mídia comercial, ora por complicações 
políticas, ora por desinteresse em relação aos problemas que 
eles enfrentam, pois se trata de uma minoria marginalizada. 
Por esse motivo, consideramos importante entender um 
pouco do funcionamento dos bastidores de redações, no 
intuito de compreender como são estabelecidas e priorizadas 
as escolhas pelas informações centrais de uma notícia, ou seja, 
suas fontes, suas ênfases e recortes. Em geral, no cotidiano das 
redações, os jornalistas são orientados a cobrir assuntos 
exclusivos e recortando informações de interesse da classe 
dominante. Mauro Porto (2011) afirma que:           

 
A luta para assegurar a circulação livre de informação é 

essencial para as democracias contemporâneas, mas ignorar a 
esfera da interpretação e dos enquadramentos contribui para 
obscurecer importantes problemas das suas estruturas 
políticas e comunicacionais.  [...] A mídia é uma das instituições 
mais importantes na formação do conjunto de alternativas nos 
limites em que as decisões são tomadas. Neste processo, 
grupos privilegiados frequentemente têm êxito no 
enquadramento das alternativas de forma a sustentar suas 
próprias posições de poder, ativando, assim, o consenso ativo 
dos grupos subalternos. A construção de uma posição política 
hegemônica depende, em grande parte, de como a mídia 
enquadra as alternativas políticas.  

  
O jornalista se apropria das palavras do senso comum, 

formatando as informações sob sua percepção em relação à 
sua experiência de mundo com conceitos e ideias 
predeterminadas, delimitadas e classificadas. Os 
enquadramentos - ou pontos de vista - que são construídos 
pela mídia, organizam o mundo tanto para os jornalistas que 
escrevem relatos sobre ele, como também, em um grau 
importante, para nós que recorremos às suas notícias.   

Os meios de comunicação são um sistema no qual agentes 
ativos com objetivos específicos estão constantemente 
engajados em um processo de construção de significado. Em 
lugar de pensá-los como um conjunto de estímulos aos quais 
os indivíduos respondem, devemos pensá-los como a arena de 
uma disputa simbólica complexa sobre qual interpretação irá 
prevalecer. Este sistema cultural encontra indivíduos 
pensantes e a consciência política emerge a partir da 
intercessão destes dois níveis.  
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O jornalista, ao buscar a constituição dos fatos, procura 
significar, classificar, ressignificar, seja pela busca na memória 
coletiva, ou por sua compreensão sob o tema para propiciar a 
assimilação do receptor. Nesse sentido, vemos o índio ser 
representado por características impostas pelo senso comum, 
sem a oportunidade dessas representações serem discutidas e 
pensadas. Assim, relatos apresentados pela mídia que tem 
como fontes “lideranças indígenas” nem sempre trazem os 
significados que os índios realmente querem mostrar para a 
sociedade.   

Quem detém o controle da mídia são os grandes 
empresários, as pessoas ligadas ao agronegócio e aos grandes 
empreendimentos, enxergando nos índios um retrocesso em 
relação ao desenvolvimento econômico. Portanto, as matérias 
com a temática do índio, em sua maioria, representam-no 
como preguiçoso, violento, confuso e em alguns momentos até 
como ex-índio, diminuindo sua identidade e 
consequentemente seus direitos como cidadão brasileiro. 
Achamos conveniente relacionar o conceito de 
enquadramento com o de representações sociais, por 
considerar que os enquadramentos realizados pelos 
jornalistas quando se refere à questão indígena é influenciado 
pela caracterização de uma representação social sobre a classe 
indígenas já difundida e interiorizada pela sociedade. Sendo 
assim, a maneira como são abordadas as notícias sobre os 
problemas do índio influencia sua imagem dentro da 
sociedade. Conforme Giltlin, enquadramentos da mídia são 
padrões persistentes de cognição, interpretação e apresentação, 
de seleção, ênfase e exclusão, através dos quais os 
manipuladores de símbolos organizam o discurso, seja verbal ou 
visual, de forma rotineira.  

Essas ênfases e recortes nem sempre são fiéis a real 
representatividade do índio e nem sempre contribuem para 
que suas reivindicações sejam atendidas, embora possa situar 
o leitor sobre o assunto tratado.   

 
Questões 

 
01. (AL-GO - Analista Legislativo - Comunicador Social 

- CS-UFG/2015) “Todo homem tem direito à liberdade de 
opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 
interferências, ter opiniões e procurar, receber e difundir in- 
formações e ideias por quaisquer meios de expressão, 
independentemente de fronteiras” (Artigo 19 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos). Esse direito refere-se à: 

 
(A) Liberdade de cátedra. 
(B) Liberdade de imprensa. 
(C) Liberdade sindical. 
(D) Liberdade de expressão. 
 
02. (PC-GO – Papiloscopista – FUNIVERSA/2015) No 

que se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e 

as liberdades estabelecidos nessa Declaração, não se podendo 
fazer nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica 
ou internacional do país ou território a que pertença uma 
pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, 
sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação 
de soberania. 

(B) Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito pode 
ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada 
por crimes de direito comum. 

(C) Aquele que praticar um crime poderá ser culpado por 
uma ação que, no momento, não constituía delito perante o 
direito nacional ou internacional. 

(D) Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução 
será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução técnico-profissional será 
obrigatória. 

(E) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e à 
assistência especiais, sendo que, às crianças nascidas dentro 
do matrimônio, é assegurada maior proteção social. 

 
03. (CBM-MG - Oficial do Corpo de Bombeiros Militar – 

IDECAN/2015) Quanto às considerações enunciadas no 
preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
marque a afirmativa INCORRETA.  

 
(A) O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 

resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da 
humanidade.  

(B) Aspira-se por um mundo em que todos gozem de 
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 
salvo do temor e da necessidade.   

(C) É essencial que os direitos humanos sejam protegidos 
por meio de rebeliões contra a opressão para que o ser 
humano não seja compelido ao império da lei.  

(D) Os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da 
ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade 
e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre 
homens e mulheres. 

 
04. (SEE-MG - Professor de Educação Básica – 

IBFC/2015) Assinale a alternativa correta sobre o órgão que 
proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 
(A) Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 
(B) Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas. 
(C) Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 
(D) Assembleia Especial de Justiça da Organização das 

Nações Unidas. 
 
05. (SAPeJUS – GO - Agente de Segurança Prisional – 

FUNIVERSA/2015) Segundo a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Deve-se presumir a inocência de todo acusado de um 

crime até que a sua culpabilidade tenha sido provada de 
acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe sejam 
asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa. 

(B) A lei protege todo homem contra interferências na sua 
vida privada, na sua família, no seu lar, não se estendendo tal 
proteção a sua correspondência. 

(C) Todo homem tem direito à propriedade, só ou em 
sociedade com outros, sendo vedada qualquer restrição a esse 
direito. 

(D) Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; esse direito, no entanto, não inclui a 
liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 
pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular. 

(E) Todo homem tem direito à liberdade de opinião e 
expressão; esse direito não se estende, porém, à liberdade de, 
sem interferências, ter opiniões e procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios, além das 
fronteiras de seu país. 

 
Respostas 

 
01. Resposta: D.  
O princípio constante da questão está expresso no Art. 18 

da DUDH, que reforça a liberdade de modo geral e garante que 
cada indivíduo possa expressar seus pensamentos livremente. 
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02. Resposta: A. 
Letra a) CORRETA, nos termos do Artigo 2 da Declaração: 

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 2. Não 
será também feita nenhuma distinção fundada na condição 
política, jurídica ou internacional do país ou território a que 
pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a 
qualquer outra limitação de soberania. 

Letra b) ERRADA, conforme redação do Artigo 14 da 
Declaração: 1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o 
direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. Este 
direito não pode ser invocado em caso de perseguição 
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por 
atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

Letra c) ERRADA, mais claramente definido no Art. 5º, 
XXXIX, CF: não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal. Também chamado de 
Princípio da Reserva Legal. 

Letra d) ERRADA, de acordo com Artigo 26 da Declaração:  
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos (não obrigatória), bem 
como a instrução superior, está baseada no mérito.  

Letra e) ERRADA, baseada no preceito do Artigo 25 da 
Declaração: 2. A maternidade e a infância têm direito a 
cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas 
dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção 
social. 

 
03. Resposta: C.  
O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 

resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da 
humanidade. Quando a questão menciona o desprezo e o 
desrespeito PELOS direitos humanos, deixa entender que a 
palavra PELO faz referência aos atos causados pelos Direitos 
Humanos e não contra os Direitos Humanos. 

 
04. Resposta: A.  
Conforme consta no preâmbulo: A Assembleia Geral das 

Nações Unidas proclama a presente "Declaração Universal dos 
Direitos do Homem" como o ideal comum a ser atingido por 
todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 
esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção 
de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, 
por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados 
Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 
jurisdição. 

 
05. Resposta: A.  
A questão refere-se à letra da própria DUDH. Assim sendo, 

tem-se que: Letra a) CORRETA, veja o Artigo 11, I, DUDH: Todo 
o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual 
lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a 
sua defesa. 

Letra b) ERRADA, nos termos do Artigo 12, DUDH: 
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na 
sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a 
ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Letra c) ERRADA, conforme disposto no Artigo 17, DUDH: 
I: Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em 
sociedade com outros. II: Ninguém será arbitrariamente 
privado de sua propriedade. Contudo, necessário analisar 
também o art. 5, XXIV da CF - a lei estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 

Letra d) ERRADA, diante do texto do Artigo 18, DUDH: 
Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar 
de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 
observância, isolada ou coletivamente, em público ou em 
particular. 

Letra e) ERRADA, de acordo com o Artigo 19, DUDH: Todo 
o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e 
de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios, independentemente de fronteiras. 
 

 Anotações 
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